CATÀLEG D’ACTIVITATS EDUCATIVES
2013-2014

Amb un total de 71 activitats degudament revisades i actualitzades, adreçades a
infantil, primària i secundària, de les quals 5 són noves propostes, presentem el
Catàleg d’Activitats Educatives 2013/2014 que l’Ajuntament de Roses, a través del
Departament d’Ensenyament, ofereix a l’inici de cada curs escolar als Centres
Educatius del municipi, amb l’objectiu de recollir en un sol document, que faciliti la
tria i selecció, les propostes municipals de caràcter educatiu i formatiu que entenem
poden ser útils a mestres i professors en la seva tasca educativa amb l’alumnat de
Roses. S’inclouen, també, propostes d’activitats i serveis educatius adreçats a pares
i mares i a la població en general.
S’hi proposen activitats educatives de caràcter divers pensades, organitzades i
dinamitzades per diferents àrees de l’Ajuntament o per diferents entitats i serveis.
El gruix d’activitats adreçades a l’alumnat tenen per objectiu oferir un coneixement
complementari al que s’obté a partir de l’ensenyament reglat i curricular a l’aula i en
el seu conjunt presenten un caràcter transversal, ja que tenen relació amb les
matèries del currículum escolar dels diferents nivells educatius. Són activitats que
principalment es proposen per ser programades dins l’horari lectiu, i en general es
dirigeixen a un grup classe. Les condicions particulars de cada una de les activitats,
així com el responsable-organitzador, queden detallades a la fitxa descriptiva de
l’activitat.
Consulteu l’apartat Procediment per sol.licitar l’activitat per saber si la petició
l’heu d’adreçar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses (mitjançant
la butlleta que us adjuntem més endavant), o directament a l’entitat organitzadora.
Sigui com sigui, tota petició que ens arribi a l’Ajuntament serà derivada a
l’entitat/servei que correspongui.
En alguns casos hi ha terminis de temps molt concrets per sol.licitar una activitat; així
mateix, hi ha activitats que ja tenen la data de realització programada. Ho trobareu
degudament detallat a l’apartat “procediment”.
Podeu posar-vos en contacte amb el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament
de Roses, telèfon 972 25 24 00, per consultar qualsevol dubte.
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BUTLLETA DE SOL·LICITUD DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES CURS 2013-2014
CENTRE______________________ TELÈFON ______________ ACTIVITAT 1 __________________________________

CURS

2

NÚM. D’ALUMNES

PROFESSOR/A
RESPONSABLE

CORREU ELECTRÒNIC PER
INICIAR EL CONTACTE AMB EL
PROFESSOR/A 3

Roses, ……… de/d’……………………….de…………

1
2
3
4

Denominació de l’activitat segons el catàleg d’activitats educatives.
Per als cursos o nivells de més d’un grup, anoteu-hi la lletra corresponent.
Incloem aquest apartat, per agilitzar el contacte entre el tècnic de l’activitat i el professor/a referent.
Poseu-hi el dia, mes o la setmana que us interessaria fer l’activitat. S’intentarà respectar al màxim.

CALENDARI4

OBSERVACIONS

Segell del Centre Educatiu
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ACTIVITAT
1. Visita a l’edifici policial dels Mossos d’Esquadra




2. La casa dels contes
3. Visita al parc mòbil de ROSESNET



4. La Motxilla Pedagògica



9

VISITA A L’EDIFICI POLICIAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de Llars d’infants i d’Educació Infantil i Primària, professorat, pares i mares
OBJECTIUS:
• Donar a conèixer la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra
• Visitar les dependències policials per part dels alumnes, professors/es i pares i mares del
seu centre educatiu, per tal de poder conèixer les instal· lacions
• Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME
Per aquestes visites hi ha preparades les següents activitats:
• Visita a l’interior de l’edifici policial
• Presentació informativa de les tasques policials de la PG-ME
• Informació sobre consells de seguretat bàsica
• Coneixement del material policial
• Coneixement dels vehicles policials
BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències policials. Durada de la visita: màxim 60 minuts.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol· licitud al Departament d’Ensenyament entre els mesos de
setembre i octubre 2013.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud de l’activitat al Departament d’Ensenyament, via Registre
General d’Entrada a l’Ajuntament, entre els mesos de setembre i octubre 2013.

10

LA CASA DELS CONTES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de P2
OBJECTIUS:
•

Donar a conèixer l’existència i els serveis de la biblioteca com a espai lúdic i
d’aprenentatge al col·lectiu de nens i nenes d’aquesta edat i a través d’aquests, als
pares, mares i tutors

BREU DESCRIPCIÓ:
Es tractaran els següents temes:
Conèixer una mica la biblioteca en general. Els contes. Els hàbits: tractar-los bé, silenci,
venir acompanyats
Fases de la visita :
- Asseure’s a la secció de contes.
- Parlar d’hàbits (tractar bé els llibres, silenci, venir acompanyats, el carnet)
- Diferents tipus de contes (clàssics, 3D, amb molt dibuix, amb més lletra…) Per a ells la
Biblioteca és la casa dels contes on s’amaguen i viuen els personatges i les històries.
- Presentació d’en « Bib » la mascota de la biblioteca.
- Explicar contes.
- Deixar que cada nen agafi un conte i se’l miri.
Durada aproximada de la visita: 30-40 minuts
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, directora de la Biblioteca
Municipal, mitjançant el telèfon 972 15 09 28.
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VISITA AL PARC MÒBIL DE ROSESNET
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de llar d’infants i educació infantil.
OBJECTIUS:
•
•
•

Donar a conèixer el servei de recollida de residus i de neteja que existeix al poble.
Visitar part de les instal·lacions que fan possible el desenvolupament del servei.
Conèixer els diferents vehicles, les seves característiques i el seu funcionament
(possibilitat de demostració pràctica)

BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències de Rosesnet on està estacionat el parc mòbil de
l’empresa i es va explicant per que serveix cada grup de vehicles. Alguns es posen en
marxa i es demostra el seu funcionament (demostració segons disponibilitat de xofers) .
Durada flexible de la visita, entre 30 i 60 minuts.
El trasllat fins la deixalleria l’ha d’organitzar i assumir el centre escolar
CALENDARI:
Es pot realitzar durant tot l’any de dilluns a dijous, en horari de tarda, a partir de les 15 h.
ORGANITZA:
Gestió Mediambiental de Roses, S.L.
COORDINA:
Pere Roig Guitart, Gerent de Rosesnet.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal concertar prèviament la visita directament amb els organitzadors. Enviar sol·licitud:
-

Per fax: 972253164
Per correu electrònic: paqui.simon@grup-gbi.com

O bé, trucar al 972257005.
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LA MOTXILLA PEDAGÒGICA DEL CONSELL COMARCAL
A QUI S’ADREÇA:
Centres educatius de l’Alt Empordà
DEFINICIÓ:
És l’eina que aglutina tota l’oferta educativa de les diferents àrees del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
OBJECTIUS:
•

Oferir activitats que ajudin a complementar la feina educativa de les escoles i instituts.

BREU DESCRIPCIÓ:
La motxilla disposa d’una àmplia oferta d’activitats que en conjunt tenen alt valor educatiu
(treball en valors, descoberta de l’entorn, reciclatge, gestió de conflictes, violència, consum,
esports,...)

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD:
Mitjançant la pàgina web:
www.altemporda.org
mail: ssocials@altemporda.org
Consulteu terminis de sol.licitud via la pàgina web.
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1. La Mar de Roses. Bateig a vela.
2. Xerrada sobre el tabac
3. Visita a la deixalleria de Roses
4.Visita al Parc mòbil de ROSESNET
5. Visita a la depuradora de Roses
6. Visitem l’Ajuntament de Roses
7. Internet segura per protecció del menor
8. Visita a l’edifici policial dels MM.EE
9. Servei d’intervenció educativa per a
infants nouvinguts

o

10. Trasllat per la Visita al Parlament
11. Mira quants llibres
12. La meva biblioteca
13. Anem a la biblioteca
14. Necessito informació
15.Arbres que parlen d’edat
escollir)

( curs a

A escollir

o

16. Ocells i canvi climàtic ( curs a escollir)
17.Roses 2500 anys
18. Un passeig per la història de Roses
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CICLES DE PRIMÀRIA
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ACTIVITAT
P3
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P5
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19. Parlem de grecs, romans, monjos i
soldats
20. Històries d’en Milfulles
21. El joc del comerç i l’intercanvi
22. A conseqüència de la guerra
23. El castell de Roses
24. El dia a dia dels soldats
25. Consells de seguretat
26. Obra teatral sobre educació cívica i
viària Traspatràs ( Per confirmar)
27. Consells de seguretat i iniciació a
l’educació viària
28. Educació viària I
29. Educació viària II i circuït pràctic
30. La Motxilla Pedagògica
31. Visita al parc de Bombers de Roses
32. Campanya municipal Aprèn a Nedar
33. Gothagotham

A escollir
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LA MAR DE ROSES (Projecte Bateig a Vela)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n curs del Cicle Superior de Primària
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•

Conèixer el poble de Roses des d’un vaixell de vela.
Adquirir coneixements bàsics de navegació en vaixells de vela.
Fomentar el coneixement de la història, normes i costums de la navegació a vela.
Fomentar hàbits de comportament i consciència ciutadana i mediambiental.
Potenciar la responsabilitat i el respecte pel medi marí.

BREU DESCRIPCIÓ:
Unitat didàctica teòrica: Es passa la projecció Iniciació a la vela. S’expliquen els conceptes
bàsics de la navegació, lèxic mariner així com normes de seguretat per l’activitat pràctica i
els exercicis que es realitzaran en aquesta unitat. L’instructor de vela fa participar a l’alumnat
d’una manera activa (Durada: 30 min aproximadament.)
Unitat didàctica pràctica: Es realitza en el mar navegant amb embarcacions de vela
col.lectives, partint del programa d’exercicis treballat en la unitat teòrica. (Durada: 2 hores i
mitja aproximadament.)
MATERIAL DE SUPORT:
TV- Vídeo projector. Maquetes de vaixells de vela. Embarcacions de vela, embarcacions
pneumàtiques de seguretat, armilles salvavides, radios VHF i altres materials relacionats
amb la navegació i la seva seguretat.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT :
A partir de l’1 de maig de 2014, fins a finals de curs.
ORGANITZA I COORDINA:
Ajuntament de Roses, Grup d’Esports Nàutics de Roses. David Miralta (Director GEN)
COL·LABORA:
Departament d’Ensenyament, assumint les quotes dels alumnes participants.
TERMINI I PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament, abans del 19 de febrer 2014.
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XERRADA SOBRE EL TABAC
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n curs del cicle superior de primària
OBJECTIUS:
• Sensibilitzar sobre els riscos del consum de tabac. La nicotina com a substància que
crea addicció.
• Transmetre la idea del risc del model dels adults fumadors.
• Comprendre els problemes que comporta per la salut el fet de ser fumador passiu.
• Conscienciar de que el tabac acostuma a ser la primera substància addictiva
• Trencar mites: adult = tabac, tabac com a tranquil·litzant, ...
BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada. Es treballarà mitjançant la pluja d’idees i el sistema feedback.
És aconsellable que al marge de la sessió pròpiament dita, es treballés des de l’aula el
tema del tabac com a conducta de risc, fent alguna enquesta sobre aquest hàbit a casa
(tipus de consum, despesa econòmica, inici, consciència del risc, intents d’abandonar
l’hàbit...). També seria interessant participar en activitats paral· leles: concurs de dibuixos,
concurs d’eslògans, treball de fitxes, participació en campanyes institucionals,...
MATERIAL DE SUPORT:
El porta el ponent
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions)
PONENT:
Narcís Heras, psicòleg, tècnic de prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
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VISITA A LA DEIXALLERIA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnat d’educació primària i secundària
OBJECTIUS:
•
•
•
•

Donar a conèixer el servei de deixalleria municipal.
Visitar part de les instal·lacions que fan possible el desenvolupament del servei.
Conèixer els diferents residus i el perquè del seu reciclatge.
Conscienciar els alumnes de la necessitat de triar els residus de cares a mantenir un
equilibri mediambiental.

BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per la deixalleria i es fa una aturada a cada residu per explicar quin és el seu
destí i la necessitat de separació.
El trasllat fins la deixalleria l’ha d’organitzar i assumir el centre escolar
CALENDARI:
Es pot realitzar durant tot l’any, els
divendres entre les 9 h i les 11 h.

dimecres o dijous, en horari de matí o tarda, i el

ORGANITZA:
Gestió Mediambiental de Roses, S.L.
COORDINA:
Pere Roig Guitart, Gerent de Rosesnet.
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal concertar prèviament la visita directament amb els organitzadors. Enviar sol·licitud:
- Per fax: 972253164
- Per correu electrònic: paqui.simon@grup-gbi.com
O bé, trucar al 972257005.
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VISITA AL PARC MÒBIL DE ROSESNET
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de llar d’infants i educació infantil.
OBJECTIUS:
•
•
•

Donar a conèixer el servei de recollida de residus i de neteja que existeix al poble.
Visitar part de les instal·lacions que fan possible el desenvolupament del servei.
Conèixer els diferents vehicles, les seves característiques i el seu funcionament
(possibilitat de demostració pràctica)

BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències de Rosesnet on està estacionat el parc mòbil de
l’empresa i es va explicant per que serveix cada grup de vehicles. Alguns es posen en
marxa i es demostra el seu funcionament (demostració segons disponibilitat de xofers) .
Durada flexible de la visita, entre 30 i 60 minuts.
El trasllat fins la deixalleria l’ha d’organitzar i assumir el centre escolar
CALENDARI:
Es pot realitzar durant tot l’any de dilluns a dijous, en horari de tarda, a partir de les 15 h.
ORGANITZA:
Gestió Mediambiental de Roses, S.L.
COORDINA:
Pere Roig Guitart, Gerent de Rosesnet.
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal concertar prèviament la visita directament amb els organitzadors. Enviar sol·licitud:
- Per fax: 972253164
- Per correu electrònic: paqui.simon@grup-gbi.com
O bé, trucar al 972257005.
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VISITA A LA DEPURADORA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’Educació Primària i Secundària, universitaris,
col·lectius educatius interessats.

escoles d’adults i a tots els

OBJECTIUS:
•
•
•

Entendre la importància de l’aigua per als éssers vius.
Comprendre que l’aigua és un recurs limitat.
Conèixer els tractaments que rep l’aigua per al nostre ús.

BREU DESCRIPCIÓ:
Explicació sobre el procés de la depuració de les aigües residuals de forma entenedora; es
comenten els espais que ens ofereix la visita guiada, per incidir en la problemàtica i en les
solucions que cada persona pot aportar amb les seves accions diàries.
La visita a la planta depuradora permet conèixer la realitat de l’aigua al nostre municipi:
d’on s’extreu l’aigua i com es fa apta per al consum domèstic i com es porta a terme la
depuració de les nostres aigües residuals.
MATERIAL:
A cada alumne se li proporciona un quadern gratuït (dos nivells educatius) i cd-rom per a
treball previ, treball de camp i treball de conclusió. Full pel mestre.
COST I DESPLAÇAMENT:
Visites gratuïtes fins a nova notificació. El transport
l’assumeix cada centre escolar

fins la depuradora l’organitza i

CALENDARI:
Durant tot el curs
ORGANITZA:
La Copa SCCL amb el suport del Consorci de la Costa Brava.
COORDINA:
La Copa SCCL
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal posar-se en contacte amb La Copa SCCL per concertar les visites, trucant al telèfon 872
08 02 58 o bé enviant un correu a: info@lacopa.cc
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VISITEM L’AJUNTAMENT DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes del cicle mitjà de primària
OBJECTIUS:
•

Apropar l’organització i el funcionament municipal als alumnes

BREU DESCRIPCIÓ:
S’ofereix una visita comentada, explicant les funcions i serveis de l’Ajuntament i visitant les
següents dependències:
•
•
•

Sala de plens
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Dependències del Sistema d’Informació Geogràfica (GIS)

La Regidora d’Ensenyament i/o la Primera Tinent d’Alcalde acompanyaran els infants durant
la visita a la Sala de Plens i respondran a les seves preguntes. També es visitarà el SAC tot
explicant les funcions d’aquest servei .
A més, els infants podran conèixer la cartografia del municipi a nivell aeri, a partir de la
visita que faran a les dependències del GIS. Mitjançant la indicació del carrer i número on
viuen, podran identificar el seu domicili a partir de foto aèria.
CALENDARI:
Es pot sol·licitar per qualsevol moment del curs escolar 2013/2014
ORGANITZA:
Departament d’Alcaldia
COORDINA:
Departament d’Ensenyament i Alcaldia. Telèfon 972 25 24 00
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta d’inscripció al Departament d’Ensenyament, via Registre General
d’Entrada a l’Ajuntament.
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INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n curs del cicle superior de primària, professorat i AMPA.
OBJECTIUS:
• Objectius de l’activitat informativa
• Avantatges i desavantatges
• Qüestions legals (continguts nocius i continguts il· legals)
• Què cal tenir en compte (contrasenya, els virus, el xat i la missatgeria instantània, els
blocs i fotoblocs, les descàrregues, la webcam,...)
• Consells per a infants i adolescents
• Consells per a educadors, pares i mares
• Contactes d’ajuda i suport
BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a alumnes, professorat, pares i mares per tal de resoldre
dubtes relacionats amb el món d’INTERNET, tot ajudant a fer-ne un bon ús
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol· licitud a l’Ajuntament/Departament d’Ensenyament entre els
mesos de setembre i octubre 2013
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850
TERMINI I PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud de l’activitat al Departament d’Ensenyament, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament, entre els mesos de setembre i octubre 2013
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VISITA A L’EDIFICI POLICIAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de Llars d’infants i d’Educació Infantil i Primària, professorat, pares i mares
OBJECTIUS:
• Donar a conèixer la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra
• Visitar les dependències policials per part dels alumnes, professors/es i pares i mares del
seu centre educatiu, per tal de poder conèixer les instal· lacions
• Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME
Per aquestes visites hi ha preparades les següents activitats:
• Visita a l’interior de l’edifici policial
• Presentació informativa de les tasques policials de la PG-ME
• Informació sobre consells de seguretat bàsica
• Coneixement del material policial
• Coneixement dels vehicles policials
BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències policials. Durada de la visita: un màxim de 60 minuts.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol·licitud a l’Ajuntament/ Departament d’Ensenyament entre els
mesos de setembre i octubre 2013
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850
TERMINI I PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud de l’activitat al Departament d’Ensenyament, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament, entre els mesos de setembre i octubre 2013
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SERVEI D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE CARITAS
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de primària nouvinguts i/o amb dificultats manifestes en el coneixement de la
llengua catalana, derivats des dels centres educatius.
OBJECTIUS:
General: Treballar per a la igualtat d’oportunitats en el sistema escolar d’alumnes nouvinguts
que es troben en contextos de dificultat social, cultural, econòmica i fer el seguiment del seu
procés d’aprenentatge
Específics:
• Adquirir hàbits de treball, conducta i higiene
• Desenvolupar les capacitats cognitives necessàries per a realitzar correctament el
procés d’aprenentatge, sobretot centrades en l’adquisició de la llengua catalana
• Incorporar habilitats i actituds adients d’interacció i socialització
• Comprometre les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills/es
BREU DESCRIPCIÓ:
El servei funciona dos dies per setmana fora de l’horari lectiu, durant dues hores cada dia,
Durant una hora i mitja es treballen els deures i les necessitats d’aprenentatge específic, i la
darrera mitja hora es fan jocs cooperatius i didàctics, per incidir en les relacions socials i
l’aprenentatge de la llengua oral.
CALENDARI:
A principis del curs la coordinació pedagògica del projecte contacta amb els centres
educatius per iniciar el procés de selecció i derivació dels infants al servei.
ORGANITZA:
Caritas Parroquial de Roses
COORDINA:
Caritas Parroquial de Roses, telèfon: 972 15 35 86.

PROCEDIMENT PER DERIVAR INFANTS:
Contactar directament amb Caritas Parroquial de Roses.
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TRASLLAT PER LA VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes del cicle superior de primària (cada centre pot escollir si hi participen els alumnes
de 5è o els de 6è)
OBJECTIUS DE LA VISITA:
•

Donar a conèixer els elements bàsics de la institució parlamentària i els valors de la
democràcia

BREU DESCRIPCIÓ DE LA VISITA AL PARLAMENT:
Es tracta d’una visita guiada de 50 minuts, amb 30 alumnes com a màxim. Es podrà visitar
l’escala d’honor, la sala de canelobres, la sala de passos perduts i l’hemicicle
CALENDARI:
Cal que cada centre educatiu concerti dia i hora amb el Parlament, sol.licitant la visita per
l’any 2014, màxim més de juny: Telèfon 93 304 66 45; mail: eeducativa@parlament.cat
i paral·lelament sol·licitar a l’Ajuntament/Departament d’Ensenyament el servei d’autobús,
utilitzant la butlleta de sol·licitud.
ORGANITZA LA VISITA:
Parlament de Catalunya. Més informació
www.parlament.cat/web/serveis-educatius

sobre

activitats

complementàries:

ORGANITZA I COORDINA EL TRASLLAT:
Ajuntament de Roses, assumint i gestionant el servei de bus per l’anada i tornada des del
centre educatiu al Parlament. Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses,
telèfon 972 25 24 00
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR SERVEI DE BUS:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament, amb antel.lació suficient per poder tramitar el servei d’autobús.

26

MIRA QUANTS LLIBRES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de P4
OBJECTIUS:
•

Donar a conèixer l’existència i els serveis de la Biblioteca com a espai lúdic i
d’aprenentatge al col·lectiu de nens d’aquesta edat i a través d’aquests, als pares, mares
i tutors
• Iniciar-los en el coneixement que moltes de les coses que els envolten, estan explicades
a llibres i que aquests llibres els poden trobar a la biblioteca.
BREU DESCRIPCIÓ:
• Es tractaran els següents temes:
Conèixer la biblioteca en general i especialment la secció infantil
Hàbits: tractar-los bé, com utilitzar-los (retorn al carro) silenci, venir acompanyats
Normes: carnet d’usuari, préstec…
Els contes
• Fases:
Ubicació de l’espai infantil de ficció
Inici als hàbits i normativa (què es pot fer i què no)
Mostra de diferents tipus de llibres (ficció i coneixements)
Explicació de contes
Temps de lectura 10’ (opcional)
Durada de la visita: entre 45 i 60 minuts
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, directora de la Biblioteca
Municipal, mitjançant el telèfon 972 15 09 28.
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LA MEVA BIBLIOTECA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r curs del cicle inicial de primària
OBJECTIUS:
•
•
•

Donar a conèixer l’existència i els serveis de la Biblioteca com a espai lúdic i
d’aprenentatge al col·lectiu de nens d’aquesta edat i a través d’aquests, als pares, mares
i tutors
Iniciar-los en el coneixement que moltes de les coses que els envolten, estan explicades
a llibres i que aquests llibres els poden trobar a la biblioteca.
Transmetre que la biblioteca és de tots i que l’han d’estimar i respectar.

BREU DESCRIPCIÓ:
• Temes a tractar
Conèixer les grans seccions infantils de la biblioteca (ficció i coneixements)
Identificar els diferents grups de la secció infantil de ficció (colors teixells)
Hàbits: Silenci, respecte, finalitat de la biblioteca, ordre
Normes: Carnet usuari, préstec, devolucions
• Fases
Breu passejada per la biblioteca indicant les diferents seccions i a qui van destinades
(relacionant-ho amb el seu entorn)
Ubicació de l’espai infantil
Inici als hàbits i normativa (què es pot fer i què no)
Mostra de diferents tipus de llibres (ficció i coneixements)
Explicació de contes
Temps de lectura lliure 10’
Durada de l’activitat: entre 45 i 60 minuts
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, directora de la Biblioteca
Municipal, mitjançant el telèfon 972 15 09 28.
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ANEM A LA BIBLIOTECA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r curs del cicle mitjà de primària
OBJECTIUS:
• Saber quina és la missió de la biblioteca i quins serveis els ofereix. Per a què serveix la
biblioteca.
• Conèixer les diferents seccions infantils i com estan organitzades
• Conèixer la normativa de la biblioteca (mostra del carnet a l’entrada, utilització correcta
de l’espai i el fons, respecte per al material, actituds adequades, servei de préstec).
• Transmetre que la biblioteca és de tots i que l’han d’estimar i respectar.
BREU DESCRIPCIÓ:
• Temes a tractar
Organització de la secció infantil de la biblioteca
Finalitat de la biblioteca: per a què es pot utilitzar: drets i deures
Normativa: carnet d’usuari i de préstec
Hàbits: reflexió sobre la lectura i la convivència
• Fases
Explicació de normes, organització i hàbits
Passejada per la biblioteca
Mostra de diferents tipus de llibres i documents
Petites proves de recerca i hàbits
Durada: 45-60 minuts
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, directora de la Biblioteca
Municipal, mitjançant el telèfon 972 15 09 28.
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NECESSITO INFORMACIÓ
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r curs del cicle superior de primària.
OBJECTIUS:
• Saber quina és la missió de la biblioteca i quins serveis els ofereix. Per a què serveix la
biblioteca.
• Conèixer la normativa de la biblioteca (mostra del carnet a l’entrada, utilització correcta
de l’espai i el fons, respecte per al material, actituds adequades, servei de préstec).
• Transmetre que la biblioteca és de tots i que l’han d’estimar i respectar
• Iniciació a la recerca d’informació dins la Biblioteca: conèixer les diferents seccions
infantils i la seva organització
• Utilitat dels topogràfics i el seu significat
• Recerques en el catàleg en línia.
BREU DESCRIPCIÓ:
• Temes a tractar:
Finalitat de la Biblioteca
Drets i deures dels usuaris
Normativa
Iniciació a la recerca d’informació.
Organització i localització de documents
• Fases
Presentació de la Biblioteca: missió, drets, deures, normativa, hàbits
Organització de la secció infantil
Valor dels topogràfics a la secció de ficció i de coneixements
Explicació del funcionament del catàleg en línia
Proposta d’exercicis individuals o en grup reduït
Durada: entre 45 i 60 minuts
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, directora de la Biblioteca
Municipal, mitjançant el telèfon 972 15 09 28.
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ARBRES QUE PARLEN D’EDAT

A QUI S’ADREÇA:
Alumnat de 3r, o 4t, o 5è o 6è de primària. Cada centre escolar podrà d’escollir a quin nivell
ho adreça. No es podrà escollir més d’un nivell.
OBJECTIUS:
•

Mostrar la definició de bosc madur a través de la manipulació, interpretació i relació
d’elements reals objecte de la recerca que el CREAF (Centre de Recerca Ecologia i
Aplicacions Forestals) ha dut a terme en els últims anys.

•

Treballar la idea de bosc madur a partir de l’anàlisi a diferents escales del sistema bosc.

BREU DESCRIPCIÓ:
Es treballarà amb testimonis de fusta i llesques d’arbre per tal d’analitzar-ne l’edat i detectar
possibles intervencions en la dinàmica del bosc, així com l’efecte de les pertorbacions
(naturals o antròpiques) en la dinàmica de les successions. D’aquesta manera l’alumnat
participant reconstruirà la història del bosc objecte d’estudi, introduint-se en qüestions
socioecològiques
Durada de l’activitat: 1.30 h.
CALENDARI:
En un mateix dia l’empresa dinamitzadora de l‘activitat pot fer 3 sessions de treball (3 grups
classe), dues al matí i una a la tarda. Els dies proposats per portar a terme l’activitat són:
19-20-25-26-27-28 de novembre de 2013
Cada centre escolar pot demanar-nos la data que més li convingui. Atendrem les peticions
per estricte ordre d’arribada. Si el dia sol.licitat ja està ocupat us trucarem per pactar un
canvi de data.
Data límit per rebre les peticions: 25 d’octubre de 2013 a les 14h
Us confirmarem calendari definitiu del vostre centre la setmana del 28 al 31 d’octubre 2013
ORGANITZA I COORDINA L’ACTIVITAT:
Ajuntament de Roses, àrea d’Ensenyament, dins el programa APRENEM JUGANT tardorhivern 2013.
DINAMITZA L’ACTIVITAT:
NUSOS: Activitats Científiques i Culturals, S.C.L. Cooperativa de treball dedicada a la

31

divulgació científica i a l’educació per al desenvolupament sostenible.
www.nusos.net

PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Mitjançant la butlleta de sol.licitud, per Registre General d’Entrada a l’Ajuntament de Roses
Data límit per rebre la petició: 25 d’octubre de 2013 a les 14h.
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ELS OCELLS I EL CANVI CLIMÀTIC

A QUI S’ADREÇA:
Alumnat de 5è o 6è de primària. Cada centre escolar podrà d’escollir a quin nivell ho
adreça. No es podrà escollir més d’un nivell.
OBJECTIUS:
•
•
•
•

Mostrar el fenomen de la migració de les aus així com els factors que hi influeixen
Conèixer les rutes i les diferents tipologies d’aus migratòries
Reflexionar al voltant de la preservació ecològica dels hàbitats per la reproducció i
supervivència de les aus
Introduir-nos el alguna de les conseqüències que pot tenir el canvi climàtic en els éssers
vius

BREU DESCRIPCIÓ:
Els ocells són indicadors que el canvi climàtic és una certesa. En aquest cas la migració dels
ocells és una excusa per introduir-nos a una de les conseqüències que pot tenir el canvi
climàtic en els éssers vius.
L’activitat s’inicia amb un joc de taula que mostra el fenomen de la migració i diferents
espècies d’aus migratòries. El joc permet conèixer les rutes de les aus, les diferents
tipologies,... Amb el joc s’introduiran els conceptes de canvis fenològics en la vegetació i la
fauna, un fenomen lligat a les condicions ambientals i climàtiques de l’espai.
Durada de l’activitat: 1.30 h - 2h.
CALENDARI:
En un mateix dia l’empresa dinamitzadora de l‘activitat pot fer 3 sessions de treball (3 grups
classe), dues al matí i una a la tarda. Els dies proposats per portar a terme l’activitat són:
19-20-25-26-27-28 de novembre de 2013
Cada centre escolar pot demanar-nos la data que més li convingui. Atendrem les peticions
per estricte ordre d’arribada. Si el dia sol.licitat ja està ocupat us trucarem per pactar un
canvi de data.
Data límit per rebre les peticions: 25 d’octubre de 2013 a les 14h
Us confirmarem calendari definitiu del vostre centre la setmana del 28 al 31 d’octubre 2013
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ORGANITZA I COORDINA L’ACTIVITAT:
Ajuntament de Roses, àrea d’Ensenyament, dins el programa APRENEM JUGANT tardorhivern 2013.
www.nusos.net
DINAMITZA L’ACTIVITAT:
NUSOS: Activitats Científiques i Culturals, S.C.L. Cooperativa de treball dedicada a la
divulgació científica i a l’Educació per al desenvolupament sostenible.
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Mitjançant la butlleta de sol.licitud, per Registre General d’Entrada a l’Ajuntament de Roses
Data límit per rebre la petició: 25 d’octubre de 2013 a les 14h.
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ROSES 2500 ANYS
A QUI S’ADREÇA:
Totes les edats
OBJECTIUS:
•
•

Descobrir les restes arqueològiques més significatives trobades al jaciment
Fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s més
enllà de les muralles de la Ciutadella

BREU DESCRIPCIÓ:
El recorregut s’inicia al Museu on es descobriran les restes arqueològiques més
significatives trobades al jaciment. Es veuran restes gregues i els vestigis de la civilització
romana. Ens endinsarem a la vil.la medieval i caminarem per sobre les muralles del s. XVI
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti.
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UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
• Trobar respostes a l’interior del Museu i al Jaciment, a partir d'unes preguntes
plantejades inicialment, sobre diferents períodes de la història i utilitzant reproduccions
arqueològiques.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti.
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PARLEM DE GRECS, ROMANS, MONJOS I SOLDATS
A QUI S’ADREÇA:
Cicle inicial i mitjà de primària
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•

Descoberta de com vivien els grecs, els romans i els medievals i quines coses fabricaven
i utilitzaven quotidianament.

A partir de la descoberta de quatre capses situades en indrets corresponents a quatre
períodes històrics diferents els nens i nenes trobaran en cada una un personatge que a
través de l'educador, explicarà com vivien i quines coses utilitzaven quotidianament.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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HISTÒRIES D’EN MIL FULLES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’educació infantil i cicle inicial de primària
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•
•

Aprendre a escoltar una història.
Aprendre sobre els pobles antics que van viure abans a Roses.

Aquesta activitat s'inicia amb el relat que fa un llibre màgic, en Milfulles, que és l'arbre més
gran de la Ciutadella. Li agrada parlar de la gent que ha vist passar.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66.
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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EL JOC DEL COMERÇ I L’INTERCANVI
A QUI S’ADREÇA:
Cicle inicial i mitjà de primària
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•

Aprendre el significat del comerç i l’intercanvi en l'antiguitat i avui dia.

A través d'un joc de taula de grans dimensions i amb làmines i objectes recrearem un gran
mercat a on intervindran les colònies comercials, els ports, les monedes i els productes
autòctons.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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A CONSEQÜÈNCIA DE LA GUERRA
A QUI S’ADREÇA:
Cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS:
•

Sensibilitzar els alumnes sobre les conseqüències de les guerres

BREU DESCRIPCIÓ:
Es visitarà la Ciutadella, les muralles i el baluard per aprofundir en el significat i les
conseqüències de la guerra, sobretot per a la població civil, i valorar positivament la pau. Es
finalitza l’activitat amb un taller de papiroflexia, homenatge a les víctimes innocents de les
guerres.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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EL CASTELL DE ROSES
ACTIVITATS EDUCATIVES AL CASTELL DE LA TRINITAT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•

Descobrir les diferents sales del castell i la importància del golf de Roses

Soldats, fortificacions, muralles... Un joc de pistes que ens ajudarà a descobrir els secrets de
Roses i el seu port, defensat pel Castell. Descobrirem que la badia de Roses ha estat un
dels indrets estratègics més importants del Mediterrani que calia defensar i protegir.
Durada: 1.30 h.
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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EL DIA A DIA DELS SOLDATS
ACTIVITATS EDUCATIVES AL CASTELL DE LA TRINITAT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de cicle inicial i mitjà de primària
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•
•

Aprendre a valorar les facilitats de la vida actual comparades amb èpoques anteriors.
Comprendre com vivien als segles XVI i XVII

Aprendrem sobre la vida quotidiana al Castell de la Trinitat als segles XVI i XVII, com vivien,
què feien, quina era la distribució dels espais. Coneixerem que era el Viafós i com es
defensaven en temps de guerra.
Durada: 1.30 h.
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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CONSELLS DE SEGURETAT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de P5
OBJECTIUS:
•
•

Iniciar l’infant en les normes de seguretat, a partir de la transmissió de consells bàsics.
Adquirir pautes de conducta adequades davant de situacions anormals o no habituals.

BREU DESCRIPCIÓ:
1 Sessió d’una hora de durada a l’escola. De manera activa, l’agent monitor dinamitzador de
la sessió plantejarà un seguit de situacions no habituals amb les que l’alumne es pot trobar
tant al carrer com a casa.
MATERIAL DE SUPORT:
Ordinador i canó projector per un power point.
CALENDARI:
L’activitat es portarà a terme entre els mesos de març i abril 2014.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol· licitud al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada
a l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013
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TRASPATRÀS, UN ESPECTACLE DEDICAT A L’EDUCACIÓ VIÀRIA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de P5 que hagin participat de la sessió “Consells de Seguretat”
OBJECTIUS:
• Reforçar els consells i normes de seguretat bàsica treballats a la sessió "Consells de
Seguretat”
• Despertar l’interès dels infants per l’Educació viària
• Apropar els infants a les normes bàsiques de seguretat
• Transmetre missatges de seguretat viària i educació cívica, mitjançant la màgia, la
música, els globus i la comèdia.
BREU DESCRIPCIÓ:
L’espectacle educatiu Traspatràs és una obra teatral didàctica en la qual el pallasso Ruskus
Patruskus transmet missatges de seguretat viària i educació cívica mitjançant la màgia, la
música, les figures de globus i molta, molta comèdia. Té una durada de 50 minuts. S’hi
tracten temes com l’ús del casc, com creuar el carrer, el cinturó de seguretat, la importància
dels senyals de trànsit i el semàfor,...
Durant la mateixa jornada, la policia local, davant el teatre municipal, posarà a disposició
dels infants l’observació, a tall de curiositat, de diferents vehicles policials.
Trobareu informació complerta a www.ruskus-patruskus.com
CALENDARI:
En la data en què tanquem aquest catàleg no podem confirmar si la sessió es podrà
portar a terme. Quan disposem de la informació la traslladarem a les escoles.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Esperar la informació que l’Ajuntament farà arribar a les escoles sobre la possibilitat, o no,
de fer aquesta activitat al llarg de l’any 2014.
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CONSELLS DE SEGURETAT I INICIACIÓ A L’EDUCACIÓ VIÀRIA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de primer curs de cicle inicial de Primària.
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•

Seguir incidint en la transmissió dels consells de seguretat bàsica treballats a P5.
Conèixer les tasques de la Policia Local.
Iniciar l’infant en l’adquisició de coneixements bàsics de seguretat viària.
Adquirir hàbits de comportament i consciència ciutadana.
Incidir en els comportaments incívics de forma educativa.

BREU DESCRIPCIÓ:
Dues sessions d’una hora cadascuna. Es passarà el vídeo “Un llibre màgic”. L’agent monitor
dinamitzador de l’activitat farà participar de manera activa a l’alumne, tot treballant, també,
amb un sistema de fitxes.
MATERIAL DE SUPORT:
Fitxes de treball
Vídeo “Un llibre màgic”
Suport d’un power point (cal tenir preparat canó i ordinador)
CALENDARI:
L’activitat es portarà a terme entre els mesos de març i abril 2014.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol· licitud al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada
a l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013
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EDUCACIÓ VIÀRIA I
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r curs de cicle mitjà de primària
OBJECTIUS:
• Recordar a l’infant els coneixements treballats en relació a la seguretat viària i
complementar-los amb l’adquisició de nous coneixements.
• Conèixer les tasques de la policia local. La policia local com a agent comunitari de
proximitat.
• Iniciar l’infant en el coneixement de les normes i senyals de circulació.
• Ajudar l’infant a reflexionar sobre els seus hàbits de comportament. L’infant com a
ciutadà.
• Incidir en els comportaments incívics de forma educativa
BREU DESCRIPCIÓ:
2 Sessions de 60 minuts cada una. L’agent monitor de seguretat viària, de manera activa,
transmetrà coneixements relacionats amb les tasques de la policia local, amb la seguretat
viària i les normes i senyals de circulació. Es potenciarà que l’infant reflexioni sobre els seus
hàbits de comportament cívic i vial. Es poden utilitzar les fitxes de treball “Circulem segurs” i
el vídeo “Un llibre màgic”
MATERIAL DE SUPORT:
Fitxes de treball; vídeo “Un llibre màgic”
Suport d’un power point (cal tenir preparat canó i ordinador)
CALENDARI:
L’activitat es portarà a terme entre els mesos de març i abril 2014
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol· licitud al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada
a l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013
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EDUCACIÓ VIÀRIA II i JORNADA PRÀCTICA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n curs de cicle superior de primària.
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•

Completar els coneixements que l’infant hagi anat adquirint en relació a la seguretat
viària: les vies, els seus elements i transports.
Donar a conèixer normes i senyals de circulació.
Adquirir hàbits de comportament i consciència ciutadana adequats.
Incidir en els comportaments incívics de forma educativa.
Fomentar el sentit de la responsabilitat i la noció de perill, en relació a la conducció de
bicicletes.
Traslladar l’aprenentatge d’educació viària adquirit per l’infant durant l’etapa de primària
a un circuït pràctic dissenyat per la policia local.

BREU DESCRIPCIÓ:
2 Sessions de 60 minuts cadascuna, a l’aula, on passarem els vídeos “Motormania” i “Las
senyales, nuestras amigas”, tot fent participar a l’alumnat de manera activa. La tercera
sessió serà una jornada pràctica a la Plaça Empordà on la Policia Local dissenyarà un circuït
a partir del qual l’infant podrà portar a la pràctica els aprenentatges adquirits.
MATERIAL DE SUPORT:
Canó projector i ordinador
CALENDARI:
L’activitat es portarà a terme entre els mesos de març i abril 2014
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada
a l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013
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LA MOTXILLA PEDAGÒGICA DEL CONSELL COMARCAL

A QUI S’ADREÇA:
Centres educatius de l’Alt Empordà
DEFINICIÓ:
És l’eina que aglutina tota l’oferta educativa de les diferents àrees del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà

OBJECTIUS:
•

Oferir activitats que ajudin a complementar la feina educativa de les escoles i instituts.

BREU DESCRIPCIÓ:
La motxilla disposa d’una àmplia oferta d’activitats que en conjunt tenen alt valor educatiu
(treball en valors, descoberta de l’entorn, reciclatge, gestió de conflictes, violència, consum,
esports,...)

PROCEDIMENT DE SOL· LICITUD:
Mitjançant la pàgina web:
www.altemporda.org
mail: ssocials@altemporda.org

Consulteu termini màxim per sol.licitar les activitats via la pàgina web.
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VISITA AL PARC DE BOMBERS DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària
OBJECTIUS:
•
•
•

Conèixer el cos de Bombers de la Generalitat: les seves tasques, l’equipament i els
mitjans que utilitzen.
Donar a conèixer als infants les causes que poden provocar situacions d’incendi, i fer
que hi reflexionin, que sàpiguen prevenir-les i, en cas d’incendi, sàpiguen actuar.
Ajudar a prendre consciència de les situacions de perill que ens envolten en la vida
quotidiana i de com es poden evitar amb un canvi de mentalitat i actitud.

BREU DESCRIPCIÓ:
La visita al parc de bombers serà l’activitat clau però perquè tingui èxit cal un bon treball
previ i posterior, que és el que donarà un veritable sentit i utilitat a la visita. Així, s’han
dissenyat activitats prèvies i posteriors en què els mestres tenen un paper fonamental. Per
tant, el programa es divideix en tres etapes:
1.- Treball previ a la visita
2.- Visita al parc de bombers
3.- Treball posterior a la visita
Trobareu tot el material didàctic necessari, adaptat per cicles, a la pàgina web
www.gencat.cat/bombers/escoles
El trasllat fins el parc l’assumeix i l’organitza el centre escolar.
CALENDARI:
Les visites es poden realitzar durant el curs escolar, exceptuant els mesos de de juny i
setembre.
ORGANITZA:
Bombers de la Generalitat de Catalunya
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Mitjançant l’adreça electrònica www.gencat.cat/bombers/escoles
Trobareu el formulari de sol.licitud a la pestanya: què cal fer per visitar-nos.
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CAMPANYA MUNICIPAL APRÈN A NEDAR
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de primer curs del cicle inicial de primària
OBJECTIUS:
•

Familiaritzar l’alumnat de les escoles de Roses amb el medi aquàtic, per tal d’aprendre a
moure’s amb seguretat a l’aigua

•

Assolir de manera progressiva una bona adaptació i l’autonomia mínima a l’aigua.

BREU DESCRIPCIÓ:
10 sessions d’una hora a la piscina municipal, per l’alumnat de 1r de les escoles de Roses.
CALENDARI:
Cada escola concretarà directament amb la piscina municipal els dies i hores de l’activitat.
El trasllat a la piscina l’assumeix i l’organitza cada centre escolar.
ORGANITZA I COORDINA L’ACTIVITAT:
Piscina Municipal de Roses.
COL.LABORA:
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses assumint el cost de l’activitat.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Directament amb la piscina municipal. Telèfon: 972 45 97 60

50

GOTAGOTHAM
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n, 3r o 4rt de primària. Les places són limitades i només hi podrà participar un
curs per escola.
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•

Conèixer en profunditat el cicle natural i urbà de l’aigua.
Fomentar una actitud positiva envers el medi ambient.
Donar a conèixer la feina de SOREA en relació a la gestió integral de l’aigua.
Fer veure als escolars la importància de l’aigua.
Aprendre a diferenciar els processos de potabilització i depuració.

BREU DESCRIPCIÓ:
Programa educatiu i gratuït de SOREA. Consisteix en una jornada lúdica i educativa de 90
minuts, on els alumnes viatjaran per un món imaginari anomenat Gotagotham, visualitzant
un DVD i participant en tallers i jocs. La jornada pot ser dinamitzada per monitors/es aportats
per SOREA o pot ser dirigida pels propis docents mitjançant una maleta pedagògica que
seria enviada per SOREA a les escoles
Completareu la informació sobre el projecte educatiu de SOREA a www.gotagotham.es
CALENDARI:
L’activitat, per les escoles que ho sol·licitin, es portarà a terme a partir del mes d’abril 2014.
SOREA concretarà els dies amb les escoles que ho hagin sol·licitat prèviament al
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses. Data límit per rebre la butlleta de
sol·licitud: 7 de març 2014
ORGANITZA:
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A
COORDINA:
Imma Morón (SOREA): imoron@agbar.net.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament. Data límit per rebre la butlleta de sol·licitud: 7 de març de 2014 a les 14h

51

E
ED
DU
UC
CA
AC
CIIÓ
ÓS
SE
EC
CU
UN
ND
DÀ
ÀR
RIIA
AO
OB
BLLIIG
GA
ATTÒ
ÒR
RIIA
A
X
I
L
L
E
R
A
T
B
A
T
BATXILLERAT
C
I
C
CICLLE
ES
S FFO
OR
RM
MA
ATTIIU
US
S

52

G
GU
AE
UIIA
ES
AD
SO
O,, B
D’’A
AC
BA
CTTIIV
ATTX
XIILLLLE
VIITTA
ATTS
ER
RA
SO
ATT II
OR
RE
EC
CU
UR
RS
SO
OS
S P
PE
ER
RA
C
US
S
CIIC
CLLE
ES
S FFO
OR
RM
MA
ATTIIU
ESO

CURS

BATX.

ACTIVITAT

1r.

2n.

1. La Mar de Roses:

o

1.1.Projecte de Vela Bàsica -----------------1.2.Projecte de Vela Tècnica ---------------2. Habilitats socials i presa de decisions
3. El tabac
4. La festa
5. Cànnabis: porros, marihuana i haixix
6. Drogues: prevenció d’infraccions
situacions de risc. Drogues estimulants

i

7. Xq. Pts
8. El consum d’alcohol i situacions de risc
9. Prevenció de les tecnoaddiccions/
addiccions a pantalles OK
10. Prevenció i detecció
de les
tecnoaddiccions/ addiccions a pantalles
11.
Adolescència.
Reflexions
i
responsabilitats OK
12.Conscienciació i sensibilització sobre
els accidents de trànsit
13.Visita a la Depuradora de Roses
14.Visita a la Deixalleria de Roses
15. Internet segura per a la protecció del
menor
16.Situacions de risc per a joves
17. Violència masclista. Com comença tot?
18. Visita a l’edifici policial dels Mossos
d’Esquadra
19. Taller d’iniciació als primers auxilis
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ACTIVITAT
20. Trasllat per la visita al Parlament de
Catalunya
21. Servei d’informació i tractament per a
joves, en relació al consum de substàncies
tòxiques

BATX.
1r.

2n.

o

22. La biblioteca de Roses
23. Com buscar informació a la biblioteca
de Roses
24.Ja n’hi ha prou
25. Dóna Igual!
26. Ruta pel camí de Ronda- Cap de Creus
27. Ruta amb la motxilla megalítica
28. Un passeig per la història de Roses
29. A conseqüència de la guerra
30. Roses 2500 anys
31.El Castell de Roses
32. La Motxilla Pedagògica
33. Educació Viària a secundària
34. Tu tries delegat
35. Visita al CAR
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3r.

4rt

C.F.

LA MAR DE ROSES (Projecte Vela Bàsica)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r. Curs d’Educació Secundària Obligatòria (Cada institut podrà optar entre
aquesta activitat o l’adreçada a 2n ESO anomenada Projecte de Vela Tècnica ; l’Ajuntament
assumirà el cost de l’alumnat de 1r o el de 2n.)
OBJECTIUS:
• Conèixer el poble de Roses des d’un vaixell de vela.
• Adquirir coneixements bàsics de navegació en vaixells de vela.
• Fomentar el coneixement de la història, normes i costums de la navegació a vela.
• Fomentar hàbits de comportament i consciència ciutadana i mediambiental.
• Potenciar la responsabilitat i el respecte pel medi marí.
BREU DESCRIPCIÓ:
Unitat didàctica teòrica: Es passa la projecció Vela bàsica . S’expliquen els conceptes bàsics
de la navegació, lèxic mariner, així com normes de seguretat per l’activitat pràctica i els
exercicis que es realitzaran en aquesta unitat. L’instructor de vela fa participar a l’alumnat
d’una manera activa (Durada: 60 min aprox.)
Unitat didàctica pràctica: Es realitza al mar navegant amb embarcacions de vela col.lectives
segons el programa d’exercicis treballat en la unitat teòrica. (Durada: 3 hores aprox.)
MATERIAL DE SUPORT:
TV- Vídeo projector. Maquetes de vaixells de vela. Embarcacions de vela, embarcacions
pneumàtiques de seguretat, armilles salvavides, radios VHF i altres materials relacionats
amb la navegació i la seva seguretat.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT :
A partir de l’1 de maig de 2014, fins a finals de curs.
ORGANITZA I COORDINA:
Ajuntament de Roses, Grup d’Esports Nàutics de Roses. David Miralta (Director GEN)
COL.LABORA:
Departament d’Ensenyament, assumint les quotes dels alumnes participants.
TERMINI I PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR I REALITZAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament, abans del 19 de febrer 2014. Un cop enviada la sol.licitud, esperar
confirmació de l’ajuntament/ àrea d’ensenyament, sense la qual no es podrà realitzar
l’activitat .
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LA MAR DE ROSES (Projecte Vela Tècnica)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n. curs d’Educació Secundària Obligatòria (Cada institut podrà optar entre
aquesta activitat o l’adreçada a 1r. d’ESO anomenada Projecte de Vela Bàsica; l’Ajuntament
assumirà el cost de l’alumnat de 1r o el de 2n.)
OBJECTIUS:
• Conèixer el poble de Roses des d’un vaixell de vela.
• Aplicació dels coneixements curriculars a l'escola en la navegació a vela.
• Fomentar hàbits de comportament i consciència ciutadana i mediambiental.
• Potenciar la responsabilitat i el respecte pel medi marí.
BREU DESCRIPCIÓ:
Unitat didàctica teòrica: Es passa la projecció Vela Tècnica . Es traslladen a la navegació a
vela els coneixements adquirits a l’escola en les àrees de medi natural i matemàtiques
Tanmateix s’expliquen les normes de seguretat per l’activitat pràctica i els exercicis que es
realitzaran en aquesta unitat. L’instructor de vela fa participar a l’alumnat d’una manera
activa (Durada: 60 min aprox.)
Unitat didàctica pràctica: Es realitza al mar navegant amb embarcacions de vela col.lectives i
a terra amb tallers de cabulleria i politges segons els conceptes treballats en la unitat teòrica.
(Durada: 3 hores aprox.)
MATERIAL DE SUPORT:
TV- Vídeo projector. Maquetes de vaixells de vela. Embarcacions de vela, embarcacions
pneumàtiques de seguretat, armilles salvavides, radios VHF i altres materials relacionats
amb la navegació i la seva seguretat.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT :
A partir de l’1 de maig de 2014, fins a finals de curs.
ORGANITZA I COORDINA:
Ajuntament de Roses, Grup d’Esports Nàutics de Roses. David Miralta (Director GEN)
COL.LABORA:
Departament d’Ensenyament, assumint les quotes dels alumnes participants.
TERMINI I PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR I REALITZAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament, abans del 19 de febrer 2014. Un cop enviada la sol.licitud, esperar
confirmació de l’ajuntament/ àrea d’ensenyament, sense la qual no es podrà realitzar
l’activitat .
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HABILITATS SOCIALS I PRESA DE DECISIONS
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r d’ESO.
OBJECTIUS:
• Conèixer quines són les habilitats socials o habilitats per la vida més habituals.
• Conèixer els estils de comunicació més habituals: passivitat, assertivitat, agressivitat;
reflexionar sobre quin estil domina en la relació que l’alumne té amb els seus iguals.
• Practicar els estils relacionals.
• Reflexionar sobre la presa de decisions (influència dels amics i companys, la publicitat,
així com de les decisions prèvies adoptades) .
BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada. A partir d’una exposició amb implicació de l’alumnat es
busquen exemples personals de situacions que els alumnes han experimentat en relació a la
comunicació i capacitat de ser influents o influenciats pels seus iguals. Pràctica tipus rolplaying de situacions de pressió de grup cap el consum de substàncies (tabac). Lectura per
part dels alumnes de situacions on han de descobrir si els protagonistes actuen amb
assertivitat, passivitat o agressivitat.
MATERIAL DE SUPORT:
El porta el ponent
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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EL TABAC
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r d’ESO
OBJECTIUS:
• Sensibilitzar sobre els riscos del consum de tabac. La nicotina com a substància que
crea addicció.
• Transmetre la idea del risc del model dels adults fumadors.
• Comprendre els problemes que comporta per la salut el fet de ser fumador passiu.
• Conscienciar de que el tabac acostuma a ser la primera substància addictiva.
• Trencar mites: adult = tabac, tabac com a tranquil·litzant, ...
BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada. Es treballarà mitjançant la pluja d’idees i el sistema feedback.
És aconsellable que al marge de la sessió pròpiament dita, es treballés des de l’aula el
tema del tabac com a conducta de risc, fent alguna enquesta sobre aquest hàbit a casa
(tipus de consum, despesa econòmica, inici, consciència del risc, intents d’abandonar
l’hàbit...). També seria interessant participar en activitats paral·leles: concurs de dibuixos,
concurs d’eslògans, treball de fitxes, participació en campanyes institucionals,...
MATERIAL DE SUPORT:
El porta el ponent
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament

al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
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LA FESTA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•

Reconèixer l’efecte que tenen les emocions (enamoraments) en la possible utilització de
diferents substàncies (tabac-alcohol)
Reconèixer la pressió de la publicitat i dels companys
Descobrir les capacitats personals per a fer front a les situacions de risc

BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada.
A partir de la visualització del vídeo La festa (uns alumnes de l’IES organitzen una festa i
tenen la temptació de portar-hi tabac i alcohol) es debaten 8 temes diferents sobre aquestes
dues substàncies anomenades drogues d’inici.
MATERIAL DE SUPORT:
Cal que l’Institut disposi de televisió i DVD
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a

59

CÀNNABIS: PORROS, MARIHUANA I HAIXIX
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n i 3r d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•
•

Reflexionar sobre la innocuïtat o no dels porros,...
Aclarir conceptes, sovint erronis, sobre els efectes del cannabis.
Qüestions de tipus legal.
Aclarir els efectes psíquics i físics del consum.

BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada.
A partir de fitxes i enquestes es treballarà grupalment el tema, intentant desmitificar els
tòpics més habituals.
MATERIAL DE SUPORT:
El porta el ponent.
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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DROGUES: PREVENCIÓ D’INFRACCIONS I SITUACIONS DE RISC
DROGUES ESTIMULANTS (COCAÏNA I DROGUES DE DISSENY)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 4t d’ESO
OBJECTIUS:
Per part dels Mossos d’Esquadra:
•
•
•

Explicar què són les drogues. Drogues legals i il· legals.
Conèixer aspectes de la normativa a Catalunya.
Explicar i reflexionar al voltant de diferents aspectes:
El consum, tinença o possessió en lloc, via, establiment o transport públic.
El delicte de tràfic o afavoriment del consum de drogues i/o substàncies
Estupefaents.
Actuació en funció de detecció d’algun delicte o infracció administrativa.
Consum de droga i conducció: alcohol i altres drogues.

Per part d’ACEDA:
• Reflexionar sobre els efectes de les diferents substàncies estimulants.
• Informar sobre la realitat de la cocaïna aquí i als països d’origen; realitat cultural, preus,
utilització. Informar dels efectes sobre el comportament, l’organisme i la família.
• Reflexionar sobre la consciència de la composició i dels addictius de la cocaïna.
• Conèixer el punt de vista legal-policíac en matèria de consum i tràfic de substàncies.
BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora/ hora i mitja de durada. Exposició teòrica per part del tècnic en prevenció
de l’Ajuntament de Roses, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Possibilitat de
visualització del DVD sobre l’elaboració a la selva colombiana de la cocaïna (puresa,
condicions de treball, narcotràfic, addictius,...). Per part dels Mossos d’Esquadra, explicació
dels riscos legals del consum a la via pública de substàncies tòxiques, així com la tinença i
cultiu de tòxics. Debat obert sobre el que s’ha treballat.
MATERIAL DE SUPORT:
Cal que l’institut prepari televisió i DVD
CALENDARI:
Dimarts al matí al llarg del curs
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COORGANITZADORS:
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, a partir d’ACEDA (Associació
Catalana Especialista en Drogodependències i altres addiccions) i Mossos d’Esquadra de
Roses.
PONENTS:
Narcís Heras, psicòleg d’ACEDA i Sra. Júlia Castaño o Jaume Rovira, de l’Oficina de
Relacions amb la Comunitat de Mossos d’Esquadra de Roses.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament.
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Xq.Pts
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n i 3r d’ESO
OBJECTIUS:
• Conèixer conceptes generals sobre les drogues. Tolerància, addicció, ús i abús,
legislació.
• Reflexionar sobre les situacions de risc i les situacions més habituals de consum de
cànnabis
• Descobrir recursos personals per solucionar situacions de pressió grupal
BREU DESCRIPCIÓ:
Tres sessions, d’una hora de durada cadascuna:
1ª: Conceptes, exposició de temes generals
2ª: Visualització d’un vídeo sobre situacions de risc
3ª: Rol-playing
Debat actiu sobre temes vinculats amb la filosofia del consum de cànnabis
MATERIAL DE SUPORT:
Aparell de televisió i DVD a la segona sessió
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
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EL CONSUM D’ALCOHOL I SITUACIONS DE RISC
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 3r d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre les situacions que es poden trobar quan surten de festa.
Conèixer els efectes de l’alcohol sobre l’adolescent (a nivell físic, sexual, conductual,
relacional, etc...).
Reflexionar sobre les alternatives d’oci sense alcohol.
Conèixer la legislació sobre aquest tema.
Reflexionar sobre la necessitat de confiar en l’adult i els serveis d’emergència.

BREU DESCRIPCIÓ:
Sessió d’una hora de durada. Pluja d’idees sobre els efectes coneguts de l’alcohol. Les
experiències personals i grupals s’exposen i es debaten entre els alumnes i el ponent. Es fa
incidència en conceptes com ara el de borratxera, coma etílic, desinhibició i risc sexual,
conducció de motocicletes, barreja amb altres substàncies,... Presa de decisions davant els
riscos coneguts. A partir d’un text sobre una noia que ha patit les conseqüències del
consum abusiu d’alcohol, es reflexiona en grup.
MATERIAL DE SUPORT:
El porta el ponent.
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA:
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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PREVENCIÓ DE LES TECNOADDICCIONS/ ADDICCIONS A PANTALLES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de primer cicle de l’ESO ( 1r i 2n d’ESO)
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre la realitat de les noves tecnologies que fins fa pocs anys no estava
incorporada al món dels adolescents.
Parar atenció a l’ús que cadascú fa de les xarxes socials socials, telefonia mòbil, jocs on
line, recerques a internet, etc.
Aprendre a reconèixer els riscos d’una sobre exposició a aquestes tecnologies malgrat
les seves múltiples utilitats.
Donar veu a preguntes i realitats dels alumnes que sovint no fan reflexions sobre
aquests temes.
Donar consells preventius.

BREU DESCRIPCIÓ:
A partir d’una bateria de preguntes formulades a l’aula, s’anirà descrivint la realitat dels
alumnes sobre l’ús de les consoles, d’internet, de les xarxes socials, del telèfon mòbil, etc.
Es reflexionarà sobre la necessitat real de l’ús d’aquesta tecnologia i de la facilitat per entrar
en l’abús, addicció i altres conductes de risc.
Es parlarà dels avantatges i inconvenients de les tecnologies, fent incidència en els riscos de
l’excés d’hores, la pèrdua del rendiment acadèmic, el sedentarisme, l’estrès tecnològic, la
manca d’atenció a activitats productives, els canvis d’hàbits en el dormir, en l’alimentació si
no es regulen els horaris, etc.
Es donaran una sèrie de consells per evitar fer un abús de les tecnologies i prevenir
problemes posteriors
MATERIAL DE SUPORT:
Pissarra a l’aula
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA:
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE LES TECNOADDICCIONS/ADDICCIONS A
PANTALLES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n cicle de l’ESO ( 3r i 4t d’ESO)
OBJECTIUS:
• Donar a conèixer la realitat de les tecnoaddiccions.
• Prendre consciència de l’ús o abús que en fa cada alumne de les noves tecnologies.
• Identificar per part dels alumnes els problemes que actualment els comporta l’abús dels
aparells amb pantalles interactives.
• Veure la necessitat de prendre mesures de prevenció en funció del perfil de personalitat
de cadascú i dels seus estats anímics.

BREU DESCRIPCIÓ:
Descripció de la realitat dels noies/es de 14 a 16 anys quant a usuaris de les noves
tecnologies (pantalles). Dades de la classe i de la població en general.
A partir dels comentaris dels alumnes, llistar els problemes de l’abús de les pantalles i
identificar el que seria una addicció.
Posar exemples reals de nois/es amb aquesta problemàtica.
Els perfils de risc, identificats a partir de la pròpia experiència.
Els alumnes i el docent arribaran a una sèrie de punts per a fer possible la prevenció de
l’abús i addicció.
MATERIAL DE SUPORT:
Pissarra a l’aula
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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ADOLESCÈNCIA. REFLEXIONS I RESPONSABILITATS
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•
•

Donar veu als alumnes sobre el que els preocupa en relació al tracte amb els pares (
normes, obligacions, límits,...). Veure que és un tema general i no individual o personal.
Donar veu als alumnes sobre els problemes generats pels seus canvis psicofisiològics
(identitat, nous rols, conflictes entre iguals) i explicar-ne els motius.
Explicar certs canvis psicològics i físics (caràcters secundaris) propis de la preadolescència i de l’adolescència.
Explicar les seves obligacions a casa, a l’escola i com a membres de la societat on vivim.

BREU DESCRIPCIÓ:
A partir d’un power-point s’aniran desgranant les característiques que solen presentar els
adolescents, incidint en els canvis psicològics i físics.
La sessió implica el feed-back entre el docent i els alumnes donat que algunes projeccions
s’han d’omplir amb els comentaris dels nois/es (exemples: les seves preocupacions als 1213 anys, les demandes que els fan els pares, les obligacions i responsabilitats,...)
Es demana la participació de l’alumnat quant a reflexionar sobre els esforços de la família,
els professors i la societat en general per la seva educació com a ciutadans.
MATERIAL DE SUPORT:
Aparells per a projecció de power point (ordinador-projector i pantalla)
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
ORGANITZA
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament, via ACEDA (Associació Catalana
Especialista en Drogodependències i altres addiccions). Narcís Heras, psicòleg, tècnic de
prevenció, membre del grup ACEDA

PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a
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CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 3r d’ESO
OBJECTIUS:
•
•

Sensibilitzar, des d’un punt de vista d’afectat per un accident de trànsit, sobre la
necessitat de prendre mesures de protecció i evitar riscos innecessaris en la conducció
Conscienciar-se sobre els greus riscos i perills que comporta conduir sota els efectes de
l’alcohol o altres drogues.

BREU DESCRIPCIÓ:
A partir de l’experiència del ponent ( que ha de fer servir cadira de rodes per desplaçar-se)
víctima d’un arrollament quan anava en moto per part d’un conductor begut, es desenvolupa
la sessió amb les aportacions dels alumnes.
Les imatges sobre el mateix i d’altres accidents ajuden en el procés de treball.

MATERIAL DE SUPORT:
Projector
CALENDARI:
Els dimarts al matí, durant tot el curs.
DINAMITZA L’ACTIVITAT:
PAT (Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit), AP(A)T (secció d’afectats per
accidents de tràNsits), en col.laboració amb ACEDA, Narcís Heras (Departament de
Benestar Social de l’Ajuntament de Roses).

PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta
l’Ajuntament.

al Dep. d’Ensenyament , via Registre General d’Entrada a

68

VISITA A LA DEPURADORA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’Educació Primària i Secundària, universitaris,
col·lectius educatius interessats.

escoles d’adults i a tots els

OBJECTIUS:
•
•
•

Entendre la importància de l’aigua per als éssers vius.
Comprendre que l’aigua és un recurs limitat.
Conèixer els tractaments que rep l’aigua per al nostre ús.

BREU DESCRIPCIÓ:
Explicació sobre el procés de la depuració de les aigües residuals de forma entenedora; es
comenten els espais que ens ofereix la visita guiada, per incidir en la problemàtica i en les
solucions que cada persona pot aportar amb les seves accions diàries.
La visita a la planta depuradora permet conèixer la realitat de l’aigua al nostre municipi:
d’on s’extreu l’aigua i com es fa apta per al consum domèstic i com es porta a terme la
depuració de les nostres aigües residuals.
MATERIAL:
A cada alumne se li proporciona un quadern gratuït (dos nivells educatius) i cd-rom per a
treball previ, treball de camp i treball de conclusió. Full pel mestre.
COST I DESPLAÇAMENT:
Visites gratuïtes fins a nova notificació. El transport
l’assumeix cada centre educatiu

fins la depuradora l’organitza i

CALENDARI:
Durant tot el curs
ORGANITZA:
La Copa SCCL amb el suport del Consorci de la Costa Brava.
COORDINA:
La Copa SCCL
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal posar-se en contacte amb La Copa SCCL per concertar les visites, trucant al telèfon 872
08 02 58 o bé enviant un correu a: info@lacopa.cc
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VISITA A LA DEIXALLERIA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnat d’educació primària i secundària
OBJECTIUS:
•
•
•
•

Donar a conèixer el servei de deixalleria municipal.
Visitar part de les instal·lacions que fan possible el desenvolupament del servei.
Conèixer els diferents residus i el perquè del seu reciclatge.
Conscienciar els alumnes de la necessitat de triar els residus de cares a mantenir un
equilibri mediambiental.

BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per la deixalleria i es fa una aturada a cada residu per explicar quin és el seu
destí i la necessitat de separació.
El trasllat fins la deixalleria l’ha d’organitzar i assumir el centre escolar.
CALENDARI:
Es pot realitzar durant tot l’any, els
divendres entre les 9 h i les 11 h.

dimecres o dijous, en horari de matí o tarda, i el

ORGANITZA:
Gestió Mediambiental de Roses, S.L.
COORDINA:
Pere Roig Guitart, Gerent de Rosesnet.
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal concertar prèviament la visita directament amb els organitzadors. Enviar sol·licitud:
- Per fax: 972253164
- Per correu electrònic: paqui.simon@grup-gbi.com
O bé, trucar al 972257005.
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INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r ESO
OBJECTIUS:
• Objectius de l’activitat informativa.
• Avantatges i desavantatges.
• Qüestions legals (continguts nocius i continguts il· legals) .
• Què cal tenir en compte (contrasenya, els virus, el xat i la missatgeria instantània, els
blocs i fotoblocs, les descàrregues, la webcam,...).
• Consells per a infants i adolescents.
• Contactes d’ajuda i suport.
BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a alumnes, professorat i pares i mares per tal de resoldre
dubtes relacionats amb el món d’INTERNET, tot ajudant a fer-ne un bon ús
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol· licitud a l’Ajuntament/Dep. d’Ensenyament entre els mesos
de setembre i octubre 2013.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, entre setembre i octubre de 2013, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament
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SITUACIONS DE RISC PER A JOVES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilitat penal del menor (parts del procediment penal, mesures que es poden
imposar, responsabilitat civil dels tutors legals).
Identificacions policials (documentació obligatòria).
Baralles (actuació policial davant infracció penal o administrativa; possibilitat de
reconciliació entre les parts).
Com actuar davant d’uns danys, pintades o grafits a l’interior o a l’entorn del centre
educatiu.
Consells de seguretat (ciclomotors i bicicletes).
Com actuar davant un menor relacionat amb: armes o objectes perillosos; alcohol i
tabac; gossos perillosos.
Qüestions importants a tenir en compte: activitats extraescolars; separacions
matrimonials i tutors legals; citacions judicials.

BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a alumnes, per resoldre dubtes relacionats amb alguns
comportaments de menors, tot partint de possibles experiències personals. Durada de la
presentació: 60 minuts aproximadament.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol· licitud a l’Ajuntament/ Dep. d’Ensenyament entre els mesos
de setembre i octubre 2013.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, entre setembre i octubre de 2013, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA. COM COMENÇA TOT?
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 4rt d’ESO, Batxillerat i cicles formatius
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grup d’atenció a la víctima: funcions i competències.
Per què parlar de violència masclista a l’institut?.
Denunciar el fet.
Per què existeix el masclisme?.
El punt d’inici en una parella.
Indicadors d’abús.
La por.
Què fer davant la identificació d’indicadors. Importància de la detecció d’indicadors.
Evolució del maltractament.

BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a joves per tal d’evitar que aquests puguin ser víctimes
susceptibles de patir maltractaments en l’àmbit de la llar o de la parella.
Durada de la presentació: uns 60 minuts.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol·licitud a l’Ajuntament/ Dep. d’Ensenyament, entre els mesos
de setembre i octubre 2013.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, entre setembre i octubre de 2013, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament.
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VISITA A L’EDIFICI POLICIAL DELS MOSSOS D’ESQUADRA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius; professorat, pares i mares
OBJECTIUS:
• Donar a conèixer la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.
• Visitar les dependències policials per part dels alumnes, professors/es i pares i mares del
seu centre educatiu, per tal de poder conèixer les instal·lacions.
• Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME.
Per aquestes visites hi ha preparades les següents activitats:
• Visita a l’interior de l’edifici policial.
• Presentació informativa de les tasques policials de la PG-ME.
• Informació sobre consells de seguretat bàsica.
• Coneixement del material policial.
• Coneixement dels vehicles policials.
BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències policials. Durada de la visita: entre 60 i 90 minuts.
CALENDARI:
Cal fer arribar la butlleta de sol·licitud a l’Ajuntament/ Dep. d’Ensenyament entre els mesos
de setembre i octubre 2013.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 54185.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, entre setembre i octubre de 2013, via
Registre General d’Entrada a l’Ajuntament.
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TALLER D’INICIACIÓ ALS PRIMERS AUXILIS
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 3r i 4rt d’ESO, batxillerat i cicles formatius
OBJECTIUS:
•
•
•

Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut.
Conèixer els riscos existents i saber-los preveure.
Saber com s’ha d’actuar davant els accidents i saber-ne realitzar l’actuació idònia

BREU DESCRIPCIÓ:
La durada del taller és de 2 hores. Temari:
• Protocol de pas.
• Exploració de la víctima i introducció al suport vital.
• Posició lateral de seguretat.
• Obstrucció de via aèria.
• Hemorràgies externes i xoc.
• Atenció a petites cures i cremades.
El curs serà impartit per formadors de la Creu Roja Catalunya (titulats en atenció sanitària
immediata i diplomats en infermeria).
MATERIAL:
La Creu Roja facilitarà el material per fer les pràctiques (juntament amb el monitoratge):
• Manta de Creu Roja.
• Triangles de roba.
• Nino suport vital.
Tanmateix a cada alumne se li facilitarà un dossier amb les fitxes de cada tema amb
indicació dels símptomes i de l’atenció que cal fer.
CALENDARI:
Es concretarà amb Creu Roja
ORGANITZA:
Creu Roja Roses
COORDINA:
Sra. Glòria Pascuet, Creu Roja Roses (telèfon: 972 25 68 28)
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a l’Ajuntament
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TRASLLAT PER LA VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r o 2n d’ESO
OBJECTIUS DE LA VISITA:
•

Donar a conèixer els elements bàsics de la institució parlamentària i els valors de la
democràcia.

BREU DESCRIPCIÓ DE LA VISITA AL PARLAMENT:
Es tracta d’una visita guiada de 50 minuts, amb 30 alumnes com a màxim. Es podrà visitar
l’escala d’honor, la sala de canelobres, la sala de passos perduts i l’hemicicle
CALENDARI:
Cal que cada centre educatiu concerti dia i hora amb el Parlament, sol.licitant la visita per
l’any 2014, màxim més de juny: Telèfon 93 304 66 45; mail: eeducativa@parlament.cat
i paral·lelament sol·licitar a l’Ajuntament/Departament d’Ensenyament el servei d’autobús,
utilitzant la butlleta de sol·licitud.
ORGANITZA LA VISITA:
Parlament de Catalunya. Més informació
www.parlament.cat/web/serveis-educatius

sobre

activitats

complementàries:

ORGANITZA I COORDINA EL TRASLLAT:
Ajuntament de Roses, assumint i gestionant el servei de bus per l’anada i tornada des del
centre educatiu al Parlament. Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses,
telèfon 972 25 24 00
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR SERVEI DE BUS:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament, amb antel.lació suficient per poder tramitar el servei d’autobús.
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SERVEI D’INFORMACIÓ I TRACTAMENT PER A JOVES
A QUI S’ADREÇA:
Joves que presentin problemes amb el consum de substàncies (tabac, alcohol, altres
drogues,...) i/o d’altres addicions (joc, internet,...) o que desitgin consultar sobre aquests
temes.
OBJECTIUS:
•
•
•

Aclarir si presenten dependència vers alguna substància
Desintoxicar i deshabituar en cas que sigui necessari
Recolzar a l’usuari i a la família en el procés de canvi

BREU DESCRIPCIÓ:
El servei disposa d’un psicòleg, Sr. Narcís Heras, tècnic en prevenció, especialista en
addicions, membre
del grup ACEDA (Especialistes en Promoció de la Salut,
drogodependències i altres addiccions)
CALENDARI:
El servei funciona els dimarts al matí.
ORGANITZA:
Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament (Programa de Prevenció de les
Drogodependències)
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR EL SERVEI:
Cal concertar cita prèvia: Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament de
Roses, C/ Tarragona 83. Telèfon 972 25 24 00
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LA BIBLIOTECA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r d’ESO
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer la missió, serveis i tipologia de fons de la Biblioteca de Roses.
Conèixer la normativa (mostra del carnet, ús de l’espai i el fons, ...).
Aprendre a orientar-se en les diferents seccions del fons de la biblioteca.
Aprendre a formular demandes d’informació.
Identificar les parts dels documents que proporcionen un accés ràpid a la informació
requerida.
Conèixer recursos d’INTERNET especialitzats en temàtiques o adreçats a alumnes de
secundària.
Aprendre a utilitzar el catàleg en línia de la biblioteca.

BREU DESCRIPCIÓ:
La visita, amb una durada aproximada de 45-60 minuts, es distribueix en fases:
•
•
•
•
•

Benvinguda i explicació del contingut de la visita.
Mostra de documents, recursos d’Internet i del catàleg en línia de la biblioteca.
Possibilitat de fer proves individualment a algun dels recursos.
Precs i preguntes.
Passejada per la biblioteca en grups.

CALENDARI:
Durant el segon trimestre escolar contactar amb la directora de la Biblioteca, Sra. Pilar
Cortés, per organitzar la visita de cares al tercer trimestre escolar.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives.
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, al telèfon 972 15 09 28, durant el
segon trimestre escolar
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COM BUSCAR INFORMACIÓ DES DE LA BIBLIOTECA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 4t d’ESO
OBJECTIUS:
• Conèixer la missió, serveis i tipologia de fons de la biblioteca de Roses.
• Aprendre a orientar-se en les diferents seccions del fons de la biblioteca (sistemes de
classificació, centres d’interès,...).
• Aprendre a identificar les necessitats d’informació i a formular demandes d’informació
(descompondre temes, jerarquitzar, relacionar i localitzar).
• Identificar les parts dels documents que proporcionen un accés ràpid a la informació
requerida.
• Conèixer recursos d’INTERNET especialitzats en temàtiques o adreçats a alumnes de
secundària.
• Aprendre a utilitzar el catàleg en línia de la biblioteca.
• Conèixer l’existència de diferents tipologies de biblioteques (universitàries,
especialitzades, escolars,...).
• Conèixer l’existència dels estudis de Biblioteconomia i Documentació.
BREU DESCRIPCIÓ:
La visita, amb una durada aproximada de 45-60 minuts, es distribueix en fases:
• Benvinguda i explicació del contingut de la visita.
• Mostra de documents, recursos d’Internet i del catàleg en línia de la biblioteca.
• Possibilitat de fer proves individualment a algun dels recursos.
• Precs i preguntes.
• Passejada per la biblioteca en grups.
CALENDARI:
Durant el segon trimestre escolar contactar amb la directora de la Biblioteca, Sra. Pilar
Cortés, per organitzar la visita de cares al tercer trimestre escolar.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives.
COORDINA:
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Sra. Pilar Cortés, directora.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Posar-se en contacte directament amb la Sra. Pilar Cortés, al telèfon 972 15 09 28, durant el
segon trimestre escolar
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JA N’HI HA PROU...! (REPRESENTACIÓ TEATRAL INTERACTIVA)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnat de 1r d’ESO dels centres educatius de Roses.
OBJECTIUS:
•

Treballar la prevenció de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amics,
escola), incidint directa o indirectament en alguns aspectes que tenen una urgència
rellevant en l’actualitat:

-

La violència en la vida familiar.
La violència contra les dones i les actituds masclistes.
Violència entre iguals o bulling.
Els maltractaments per negligència.
La influència dels mitjans de comunicació en la percepció de la violència.

•

Interrogar al jove sobre la violència que l’envolta mitjançant diferents situacions
conflictives on se sent identificat, a través d’una proposta escènica que dóna pas a un
diàleg posterior.

•

“Desdramatitzar” el debat sobre aquest tema mitjançant un llenguatge atractiu, àgil i
evocador, però amb el rigor imprescindible.

•

Potenciar la reflexió, perquè el jove es pugui plantejar com actuar de forma adequada en
situacions on les relacions familiars i entre iguals es tradueixen en “actes” que fan saltar
“alarmes”.

•

Assistir al jove perquè s’involucri en la cura de la seva pròpia salut emocional i de les
problemàtiques derivades de la violència que afectin a persones del seu entorn.

•

Estimular al jove perquè sigui capaç de realitzar eleccions positives i pugui prendre
decisions de manera responsable i autònoma davant situacions conflictives

•

Apropar el teatre al col.lectiu jove

BREU DESCRIPCIÓ:
A través de l’activitat de teatre els joves es poden interrogar i parlar sobre la violència que
els envolta i les possibles solucions, partint de la representació de diferents situacions on
ells se senten identificats.
Els continguts artístics i tècnics s’actualitzen periòdicament i l’equip d’actors que gestiona les
actuacions rep regularment uns formació específica en continguts, amb la col.laboració de
Gladys Guerra (pedagoga i psiconanalista). En l’adequació dels continguts també hi han
col.laborat especialistes en mediació vinculats al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
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La finalitat del servei JA N’HI HA PROU...! és complementar i estimular els programes
d’intervenció i les accions existents vincules a la informació, prevenció i sensibilització de la
violència en l’àmbit del joves.
L’activitat es realitza amb grups cohesionats de joves i adolescents, amb un màxim de 115
assistents per sessió.
L’activitat consta de dues parts que es complementen:
En la primera part veiem la creació d’una família fins el moment en què el seu fill és jove i
està amb els seus pares a taula a l’hora de dinar. A través de la conversa familiar
s’introdueixen diferents situacions relacionades amb el maltractament per negligència, la
violència en la vida familiar, la influència dels mitjans de comunicació i la violència entre
iguals.
En la segona part s’obre el debat teatral on el públic és convidat a participar activament,
exposant i debatent els interrogants suscitats durant la representació, fent èmfasi en
l’assetjament escolar.
Durada de l’activitat:
Al voltant d’1.30 h – 1.45 h ( la representació dura 1h i el debat posterior entre 30 i 45
minuts)
CALENDARI:
La representació està programada pel dia 7 de novembre. Tenim previstes dues sessions:
La primera, de 9.15 h a 11.00 h, per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Illa de Rodes i el
CEE.
La segona, de 11.30 h a 13.15 h, per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Cap Norfeu.
PREGUEM CONFIRMEU LA VOSTRA ASSISTÈNCIA (ensenyament@roses.cat)
ABANS DEL 15 D’OCTUBRE DE 2013, INDICANT-NOS EL NOMBRE D’ALUMNES QUE
HI ASSISTIRAN.
ORGANITZA I COORDINA L’ACTIVITAT:
Ajuntament de Roses, àrea d’Ensenyament
DINAMITZA L’ACTIVITAT:
Teatracció. A la següent adreça electrònica trobareu el detall de les diferents actuacions
d’aquest grup de teatre i a l’apartat “enquesta” podreu valorar l’actuació.
www.teatraccio.org
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PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Fer arribar la la butlleta de sol.licitud via el correu ensenyament@roses.cat
Data límit per rebre la petició: 15 d’octubre de 2013
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DONA IGUAL! (REPRESENTACIÓ TEATRAL INTERACTIVA)
A QUI S’ADREÇA:
Alumnat de 4t d’ESO dels centres educatius de Roses.
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la igualtat entre les dones i els homes en el mar d’una societat plural i
respectuosa amb les diferències.
Sensibilitzar sobre el tema de la igualtat d’oportunitats en la perspectiva de gènere,
enfocada a la inserció professional dels joves.
Definir el terme igualtat d’oportunitats.
Reflectir els rols dones-homes.
Mostrar els estereotips professionals, les professions masculinitzades i les dificultats
que poden aparèixer en l’accés a feines per diferències de gènere .
Parlar de la conciliació de la vida familiar i laboral i els prejudicis empresarials existents
de cara a aquesta conciliació.
Reflexionar sobre la transmissió dels estereotips a través de la publicitat.
Incidir en la socialització primària i la distribució dels rols a la família.
Crear un espai de diàleg posterior a la representació on es puguin plantejar de manera
oberta els interrogants suscitats en el públic.
Apropar el teatre al col.lectiu jove.

BREU DESCRIPCIÓ:
DONA IGUAL! és una activitat de teatre divertida i engrescadora on es treballa la
sensibilització sobre el tema de la igualtat d’oportunitats en la perspectiva de gènere,
enfocada a la inserció professional dels joves. L’activitat consta de dues parts que es
complementen:
A la primera part es representa a tres joves que estan als seu institut l’últim dia de classe; a
l’aula el professor comença a explicar el tema de la igualtat d’oportunitats. Una vegada
plantejat el tema a classe, els personatges narren i escenifiquen experiències de feina
viscuda a nivell personal i al seu entorn.
En la segona part s’obre el debat on els joves són convidats a parlar sobre els interrogants
suscitats durant la representació.
En l’elaboració dels continguts treballats durant l’activitat han col.laborat els tècnics vinculats
a l’Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i Gladys
Guerra (pedagoga i psicoanalista). Els continguts artístics i tècnics s’analitzen
periòdicament.
La finalitat del servei DONA IGUAL! és complementar i estimular els programes d’intervenció
i les accions existents vinculades a la informació i sensibilització sobre la igualtat
d’oportunitats ens la perspectiva de gènere
L’activitat permet un grup màxim cohesionats de 115 assistents per sessió.
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Durada de l’activitat:
Al voltant d’1.30 h –1.45 h ( la representació dura 1h i el debat posterior entre 30 i 45 minuts)

CALENDARI:
La representació està programada pel dia 14 de novembre. Tenim previstes dues sessions:
La primera, de 9.15 h a 11.00 h, per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Illa de Rodes i el
CEE.
La segona, de 11.30 h a 13.15 h per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Cap Norfeu.
PREGUEM CONFIRMEU LA VOSTRA ASSISTÈNCIA (ensenyament@roses.cat)
ABANS DEL 15 D’OCTUBRE DE 2013, INDICANT-NOS EL NOMBRE D’ALUMNES QUE
HI ASSISTIRAN.

ORGANITZA I COORDINA L’ACTIVITAT:
Ajuntament de Roses, àrea d’Ensenyament
DINAMITZA L’ACTIVITAT:
Teatracció. A la següent adreça electrònica trobareu el detall de les diferents actuacions
d’aquest grup de teatre i a l’apartat “enquesta” podreu valorar l’actuació.
www.teatraccio.org

PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Fer arribar la la butlleta de sol.licitud via el correu ensenyament@roses.cat
Data límit per rebre la petició: 15 d’octubre de 2013
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RUTA PEL CAMÍ DE RONDA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 3r i 4rt d’ESO i Batxillerat
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•
•

Orientar-se i aprendre a interpretar l'espai.
Reconèixer el medi natural de la zona per a descobrir la flora i la fauna de Cap de Creus.

Seguint el camí de Ronda des de l’Almadrava fins a cala Montjoi, aprendrem a orientar-nos i
a interpretar l’espai, reconèixer el medi natural de la zona i a descobrir la fauna i flora del
Cap de Creus.
Durada: 4 h.
Nombre d’alumnes: grup classe.
Cost: 10€ per participant

CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior).
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RUTA AMB LA MOTXILLA MEGALÍTICA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’ESO i adults
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
• Conèixer les formes de vida dels pobles prehistòrics a través de les seves restes
materials.
• Orientar-se i interpretar l'espai.
• Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural de les societats prehistòriques.
Coneixerem les formes de vida del pobles prehistòrics visitant els dòlmens i menhirs de
Roses amb l’ajuda de la motxilla megalítica.
Durada: 3 h.
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 7’00€ per participant
S’acull al programa de subvencions INDIKA de la Diputació de Girona. Per tal de poder-hi
accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’envien setmanalment fins a
exhaurir pressupost. La ruta té una subvenció de 2’25€ i un cost final per alumne de 4’75€
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
• Trobar respostes, a partir d'unes preguntes plantejades inicialment, sobre diferents
períodes de la història i treballar amb material arqueològic.
Es tracta de trobar respostes a l’interior del Museu i al Jaciment exterior treballant a partir de
preguntes plantejades sobre diferents períodes de la història i utilitzant reproduccions
arqueològiques.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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A CONSEQÜÈNCIA DE LA GUERRA
A QUI S’ADREÇA:
Cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS:
•

Sensibilitzar els alumnes sobre les conseqüències de les guerres.

BREU DESCRIPCIÓ:
Es visitarà la Ciutadella, les muralles i el baluard per aprofundir en el significat i les
conseqüències de la guerra, sobretot per a la població civil, i valorar positivament la pau. Es
finalitza l’activitat amb un taller de papiroflexia, homenatge a les víctimes innocents de les
guerres.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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ROSES 2500 ANYS
A QUI S’ADREÇA:
Totes les edats
OBJECTIUS:
•
•

Descobrir les restes arqueològiques més significatives trobades al jaciment.
Fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s més
enllà de les muralles de la Ciutadella.

BREU DESCRIPCIÓ:
Visita al Museu i a les restes arqueològiques que acumulen 2.500 anys d’història i que
permeten fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s
més enllà de les muralles de la Ciutadella.
Durada: 1.30 h
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat

PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti.
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EL CASTELL DE ROSES
ACTIVITATS EDUCATIVES AL CASTELL DE LA TRINITAT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes cicle superior de primària i ESO
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
•

Descobrir les diferents sales del castell i la importància del golf de Roses

Soldats, fortificacions, muralles... Un joc de pistes que ens ajudarà a descobrir els secrets de
Roses i el seu port, defensat pel Castell. Descobrirem que la badia de Roses ha estat un
dels indrets estratègics més importants del Mediterrani que calia defensar i protegir.
Durada: 1.30 h.
Nombre d’alumnes: grup classe
COST: 3’60€
Les activitats estan acollides al Programa de Subvencions Indika de la Diputació de Girona.
Per tal de poder-hi accedir cal presentar la sol.licitud el mes de setembre 2013 directament
al servei educatiu perquè es pugui tramitar. Les confirmacions s’enviaran setmanalment fins
a exhaurir pressupost. Les activitats d’1h30m tenen una subvenció de 2’25€ i un preu a
pagar per alumne de 1’35€.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dilluns a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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LA MOTXILLA PEDAGÒGICA DEL CONSELL COMARCAL
A QUI S’ADREÇA:
Centres educatius de l’Alt Empordà
DEFINICIÓ:
És l’eina que aglutina tota l’oferta educativa de les diferents àrees del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà

OBJECTIUS:
•

Oferir activitats que ajudin a complementar la feina educativa de les escoles i instituts.

BREU DESCRIPCIÓ:
La motxilla disposa d’una àmplia oferta d’activitats que en conjunt tenen alt valor educatiu
(treball en valors, descoberta de l’entorn, reciclatge, gestió de conflictes, violència, consum,
esports,...)

PROCEDIMENT DE SOL· LICITUD:
Mitjançant la pàgina web:
www.altemporda.org
mail: ssocials@altemporda.org

Consulteu terminis per sol.licitar les activitats via la pàgina web
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EDUCACIÓ VIÀRIA A SECUNDÀRIA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 2n. curs del 1r cicle d’Educació Secundària
OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•

Transmetre coneixements bàsics de seguretat vial: les vies, els seus elements, els
transports.
Fomentar el coneixement de les normes i senyals de circulació.
Donar a conèixer la normativa vigent sobre l’ús i conducció de ciclomotors.
Adquirir hàbits de comportament i consciència ciutadana.
Fomentar el sentit de la responsabilitat i noció de perill, quant a la conducció de
bicicletes i ciclomotors.
Incidir en els comportaments incívics de forma educativa.

BREU DESCRIPCIÓ:
Tres sessions teòriques (1h per sessió). Projecció d’un vídeo i dinamització de l’activitat a
partir del plantejament d’un dilema que generi debat entre l’alumnat participant.
MATERIAL DE SUPORT:
DVD
CALENDARI:
L’activitat es portarà a terme entre els mesos de març i abril 2014
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Policia Local
COORDINA:
Sotsinspector Francesc Gutiérrez, núm. 1235. Telèfon: 972 153715
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol· licitud al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada
a l’Ajuntament, abans del 30 de desembre de 2013
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TU TRIES EL DELEGAT
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria
OBJECTIUS:
•
•
•

Ser conscients de la importància de la figura del delegat
Saber què representa el delegat dins l’aula
Fer una elecció del delegat en funció de les necessitats del grup classe

BREU DESCRIPCIÓ:
Taller pràctic per generar un debat sobre la figura del delegat: funcions, drets i deures,
característiques que ha de tenir... Quan tothom tingui clar com ha de ser aquest delegat, els
alumnes podran triar-ne un/a, en funció de les conclusions que ells/es mateixos hagin
desenvolupat. Amb aquesta dinàmica s’intenta potenciar que el delegat sigui una persona
amb el perfil i característiques adients per desenvolupar les funcions que li corresponen
CALENDARI:
A l’inici del curs escolar. Es poden fer dues sessions per grup-classe
ORGANITZA:
Àrea de joventut de l’Ajuntament de Roses
COORDINA:
Jordi Abadal, dinamitzador. Telèfon 972 15 00 33 i 972 15 08 88

PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud de l’activitat al Dep. d’Ensenyament, via Registre
General d’Entrada a l’Ajuntament.
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VISITA AL CAR
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 3r i 4rt d’ESO.
OBJECTIUS:
•

Conèixer les dependències del CAR com a espai de trobada, punt per realitzar activitats i
participar en tallers, consulta d’informació juvenil, ...

BREU DESCRIPCIÓ:
Visita d’una hora de durada on els/les joves coneixeran els recursos i espais municipals en
matèria de joventut
CALENDARI:
Preferentment durant el primer trimestre escolar.
ORGANITZA:
Àrea de joventut de l’Ajuntament de Roses
COORDINA:
Jordi Abadal, dinamitzador àrea de joventut. Telèfon 972 15 08 88
PROCEDIMENT PER SOL.LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta de sol·licitud de l’activitat al Dep. d’Ensenyament, via Registre
General d’Entrada a l’Ajuntament.
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INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
A QUI S’ADREÇA:
Mestres i professors/es
OBJECTIUS:
• Objectius de l’activitat informativa.
• Avantatges i desavantatges.
• Qüestions legals (continguts nocius i continguts il·legals).
• Què cal tenir en compte (contrasenya, els virus, el xat i la missatgeria instantània, els
blocs i fotoblocs, les descàrregues, la webcam,...).
• Consells per a infants i adolescents.
• Consells per a educadors, pares i mares.
• Contactes d’ajuda i suport.
BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a alumnes, professorat i pares i mares per tal de resoldre
dubtes relacionats amb el món d’INTERNET, tot ajudant a fer-ne un bon ús.
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament.
CALENDARI:
Durant qualsevol moment del curs escolar 13/14
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament.
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ASSESSORAMENT ALS INSTITUTS EN RELACIÓ A PROBLEMÀTIQUES
DERIVADES DEL CONSUM DE TÒXICS
A QUI S’ADREÇA:
Professorat interessat; psicopedagogs...
OBJECTIUS:
•

Donar espai de reflexió sobre com actuar/ treballar en casos d’alumnes que presenten
símptomes d’haver consumit alguna substància tòxica, que consumeixen dins l’institut o
que se sàpiga que poden estar venent qualsevol tipus de drogues.

•

Assessorar sobre com intervenir amb alumnes els pares dels quals presentin
problemàtiques derivades del consum d’alcohol o altres substàncies tòxiques.

BREU DESCRIPCIÓ:
Es posa en comú la problemàtica concreta i sota la supervisió del tècnic en tractament
d’addiccions tot cercant les orientacions més adequades.
CALENDARI:
Durant tot el curs, els dimarts al matí
ORGANITZA/ COORDINA:
Organitza el Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament (Programa de
Prevenció de les Drogodependències).
ASSESSORA:
Narcís Heras, psicòleg, tècnic de prevenció, membre del grup ACEDA (Especialistes en
Promoció de la Salut, drogodependències i altres addiccions).
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Contactar amb el Sr. Narcís Heras: dimarts al matí, al departament de Benestar Social i
Família, telèfon 972 25 24 00
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SERVEIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PER AL PROFESSORAT
A QUI S’ADREÇA:
Mestres i professors/es dels centres educatius
OBJECTIU GENERAL:
•

Promoció de la lectura, la informació i el coneixement

SERVEIS QUE ES PRESTEN:
1. VISITES A LA BIBLIOTECA
Adreçades als cursos de P2, P4 de cicle infantil, 1r, 3r i 5è de primària i 1r i 4rt d’ESO,
preferentment els matins de dimarts i divendres.
La finalitat de la visita, a més dels objectius específics per a cada nivell, és donar a conèixer
l’espai, les possibilitats i el funcionament de la biblioteca, i iniciar els alumnes en el seu ús,
tant per al lleure com per a l’adquisició de coneixement.
Les visites les trobeu degudament desenvolupades a nivell de continguts en els apartats:
“Activitats per a llars d’infants”
“Activitats per l’alumnat d’infantil i primària”
“Activitats per l’ alumnat de secundària”
•

PRÉSTEC PER ALS PROFESSIONALS DELS CENTRES EDUCATIUS

La biblioteca ofereix la possibilitat de personalitzar el préstec del fons propi als professors
dels centres educatius.
•

LOTS TEMÀTICS

Si esteu interessats en disposar de llibres de suport per a temàtiques tractades a classe o
durant el curs, la biblioteca ofereix lots temàtics aliens al fons de la biblioteca adreçats a
centres educatius.
S’haurien de demanar amb tres setmanes d’antelació i la biblioteca els prestaria durant un
mínim de 3 mesos.
També us oferim la possibilitat de crear lots a mida de les vostres necessitats bibliogràfiques
depenent de la disponibilitat de la Central de Préstec del Servei de biblioteques de la
Generalitat de Catalunya.
•

TRIA UN CONTE CADA SETMANA

Activitat adreçada als cursos de P3, P5 i 2n (cursos d’infantil i cicle inicial de primària que no
tenen visita escolar programada)
Si us interessa treballar a classe la biblioteca i/o la lectura, us proposem una activitat
consistent en el següent: setmanalment, un alumne de cada curs ve a la biblioteca i, amb
l’ajuda del personal, tria un llibre i l’agafa en préstec per dur-lo a la classe.
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Tria un conte cada setmana vincula escola i biblioteca i fomenta que pares i nens realitzin
una activitat conjunta relacionada amb la lectura i que ampliïn el coneixement sobre la
varietat de llibres que poden trobar a la biblioteca. Per a realitzar aquesta activitat cal que
algú de la família tingui el carnet de la biblioteca.
•

GUIES TEMÀTIQUES

Periòdicament, la biblioteca elabora guies de lectura de diferents temàtiques (es poden
consultar totes a la pàgina web de la biblioteca).
Us oferim la possibilitat de fer-vos arribar un exemplar de cadascuna d’aquestes guies per si
esteu interessats a distribuir-les entre els alumnes d’algun curs.
Si us interessa repartir-la, ens heu d’informar del número de còpies que en voleu per tal que
les puguem imprimir i fer-vos-les arribar.
•

ASSESSORAMENT BIBLIOGRÀFIC

La biblioteca ofereix assessorament bibliogràfic en qualsevol temàtica que els centres
educatius necessitin i pot confeccionar guies de lectura per a nivells educatius específics.
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses / Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives
COORDINA L’ACTIVITAT:
Biblioteca Municipal de Roses. Si esteu interessats en qualsevol dels serveis proposats,
podeu posar-vos en contacte amb la Sra. Pilar Cortés, directora. Telèfon 972 15 09 28
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INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
A QUI S’ADREÇA:
AMPA de Roses
OBJECTIUS:
• Objectius de l’activitat informativa.
• Avantatges i desavantatges.
• Qüestions legals (continguts nocius i continguts il·legals) .
• Què cal tenir en compte (contrasenya, els virus, el xat i la missatgeria instantània, els
blocs i fotoblocs, les descàrregues, la webcam,...
• Consells per a infants i adolescents.
• Consells per a educadors, pares i mares.
• Contactes d’ajuda i suport.
BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa adreçada a alumnes, professorat i pares i mares per tal de resoldre
dubtes relacionats amb el món d’INTERNET, tot ajudant a fer-ne un bon ús.
Durada de la presentació: 60 minuts aproximadament.
CALENDARI:
Durant qualsevol moment del curs escolar 13/14.
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850.
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament.
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VISITA A L’EDIFICI POLICIAL DE MOSSOS D’ESQUADRA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de Llars d’infants i d’Educació Infantil i Primària, professorat, pares i mares
OBJECTIUS:
• Donar a conèixer la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra
• Visita a les dependències policials per part dels alumnes, professors/es i pares i mares
del seu centre educatiu, per tal de poder conèixer les instal· lacions
• Resoldre dubtes sobre les competències de la PG-ME
Per aquestes visites hi ha preparades les següents activitats:
• Visita a l’interior de l’edifici policial
• Presentació informativa de les tasques policials de la PG-ME
• Informació sobre consells de seguretat bàsica
• Coneixement del material policial
• Coneixement dels vehicles policials
BREU DESCRIPCIÓ:
Els objectius a dalt indicats s’ajustaran en funció del grup al qual s’adreci la xerrada. Es fa
un recorregut per les dependències policials. Durada de la visita: entre 60 i 90 minuts.
CALENDARI:
En qualsevol moment del curs escolar 2013/2014
ORGANITZA:
Mossos d’Esquadra de Roses.
COORDINA:
Responsables de relacions amb la comunitat de la Comissaria de Mossos d’Esquadra de
Roses, Sra. Júlia Castaño i Sr. Jaume Rovira, telèfon 972 541850
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament.
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XERRADA SOBRE LES DROGUES PER A PARES I MARES
A QUI S’ADREÇA:
Familiars d’alumnes dels cursos d’ESO, Batxillerat i cicles formatius
OBJECTIUS:
MOSSOS D’ESQUADRA:
• Què són les drogues. Drogues legals i il· legals.
• Normativa a Catalunya
• El consum, tinença o possessió en lloc, via, establiment o transport públic
• El delicte de tràfic o afavoriment del consum de drogues i/o substàncies estupefaents
• Actuació en funció de detecció d’algun delicte o infracció administrativa
• Consum de droga i conducció: alcohol i altres drogues.
ACEDA:
• Explicar a pares i mares la realitat sobre el consum de substàncies
• Donar eines de reflexió i prevenció a la família
• Informar sobre els indicis de consum en els fills
• Mostrar diferents tipus de drogues d’ús habitual entre els adolescents
• Obrir diàleg entre els assistents i el tècnic de prevenció i el de MM.EE
BREU DESCRIPCIÓ:
Presentació informativa a pares i mares, i posterior torn de preguntes/debat obert
MATERIAL DE SUPORT:
Power point
CALENDARI:
Preferentment els dimarts, dimecres o dijous a la nit. Durada: una hora i mitja
aproximadament.
ORGANITZADORS:
Organitzen conjuntament el Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament
(Programa de Prevenció de les Drogodependències-ACEDA) i els Mossos d’Esquadra de
Roses
PONENTS:
Narcís Heras, psicòleg, tècnic de prevenció, membre del grup ACEDA (Especialistes en
Promoció de la Salut, drogodependències i altres addiccions), Sra. Júlia Castaño i Sr.
Jaume Rovira, de MM.EE.
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
Fent arribar la butlleta al Dep. d’Ensenyament, via Registre General d’Entrada a
l’Ajuntament
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SERVEI D’INFORMACIÓ I TRACTAMENT PER A JOVES
A QUI S’ADREÇA:
Joves, i també adults, que presentin problemes amb el consum de substàncies (tabac,
alcohol, altres drogues,...) i/o d’altres addicions (joc, internet,...) o que desitgin consultar
sobre aquests temes.
OBJECTIUS:
•
•
•

Aclarir si presenten dependència vers alguna substància.
Desintoxicar i deshabituar en cas que sigui necessari.
Recolzar a l’usuari i a la família en el procés de canvi.

BREU DESCRIPCIÓ:
El servei disposa d’un psicòleg, Sr. Narcís Heras, tècnic en prevenció, especialista en
addicions, membre
del grup ACEDA (Especialistes en Promoció de la Salut,
drogodependències i altres addiccions).
CALENDARI:
El servei funciona els dimarts al matí. Cal concertar cita prèvia: Departament de Benestar
Social i Família de l’Ajuntament de Roses, C/ Tarragona 83. Telèfon 972 25 24 00.
ORGANITZA:
Organitza el Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament (Programa de
Prevenció de les Drogodependències).
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L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ DE ROSES
DEFINICIÓ:
És l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons
públics en l’àmbit del municipi de Roses

OBJECTIUS:
•
•
•
•
•
•
•

Orientar i informar de l’oferta educativa del municipi, equipaments escolars, servei de
transport, de menjador i d’activitats extraescolars
Informar, acollir i gestionar, amb el departament d’Ensenyament, l’escolarització de
l’alumnat de 3 a 16 anys
Informar, gestionar i col· laborar amb el departament d’Ensenyament durant el procés de
preinscripció i matrícula de les llars d’infants, educació infantil, primària i ESO
Constituir la taula mixta de planificació
Atendre les sol· licituds d’admissió de matrícula viva
Accions de suport al procés de preinscripció: escrits i xerrades informatives
Etc.

UBICACIÓ I HORARIS:
Instal·lada a les dependències de Can Jordà, a la Plaça Catalunya 8, 1r pis, de Roses.
Telèfon 972 25 24 00
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, excepte festius,
concertar entrevista.

de 10 a 14 h. Cal

Durant el període de preinscripció l’horari s’amplia a la tarda (confirmeu horaris via el telèfon
972 25 24 00).
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RUTA AMB LA MOTXILLA MEGALÍTICA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’ESO i adults
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
• Conèixer les formes de vida dels pobles prehistòrics a través de les seves restes
materials.
• Orientar-se i interpretar l'espai.
• Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural de les societats prehistòriques.
Coneixerem les formes de vida dels pobles prehistòrics visitant els dòlmens i menhirs de
Roses amb l’ajuda de la motxilla megalítica
Durada: 3 h.
Cost: 7’00€ per participant

ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat es farà directament al Servei Educatiu de la Ciutadella de
Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior)
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ROSES 2500 ANYS
A QUI S’ADREÇA:
Totes les edats
OBJECTIUS:
•
•

Descobrir les restes arqueològiques més significatives trobades al jaciment.
Fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s més
enllà de les muralles de la Ciutadella.

BREU DESCRIPCIÓ:
Visita al Museu i a les restes arqueològiques que acumulen 2.500 anys d’història i que
permeten fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s
més enllà de les muralles de la Ciutadella.
CALENDARI REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
De 10 a 18h de dimarts a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat

PROCEDIMENT PER SOL· LICITAR L’ACTIVITAT:
La petició-reserva d’activitat és preferible que es faci directament al Servei Educatiu de la
Ciutadella de Roses (vegeu forma de contacte a l’apartat anterior), des de principis de
setembre, amb l’objectiu de poder-vos acollir a la subvenció abans no s’esgoti
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ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ D’ADULTS.
OFERTA FORMATIVA 2013/2014 :
Cursos de català i castellà, nivells inicial i bàsic; instrumental Nivell 1; accés a cicles
formatius de grau mitjà
INFORMACIÓ:
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses. Plaça Catalunya 8, 1r pis. Telèfon
972 25 24 00. De dilluns a divendres, de 10h a 14h.
MATRÍCULES:
•

Primer cal adreçar-se a l’Escola Municipal de Formació d’Adults de Roses (C/ Marià
Benlliure, cantonada amb C/ Dr. Ferran; edifici del mercat municipal, 1r pis) per mantenir
entrevista, o prova de nivell, determinar el curs i conèixer la disponibilitat de places.

•

Període de matrícula: del 2 al 6 de setembre de 2013, de 10 a 14h al Departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses. Plaça Catalunya 8, 1r Pis (Can Jordà).
Telèfon 972 25 24 00
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OFICINA DE CATALÀ DE ROSES
L’Oficina de Català de Roses depèn del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL),
en el qual participa l’Ajuntament de Roses. El CPNL és un ens creat amb l’objectiu de
facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els
àmbits.
OBJECTIUS:
•

Oferir assessorament lingüístic: correcció de textos breus, informació de recursos
bibliogràfics i informàtics, difusió de diferents terminologies específiques, informació
sobre drets lingüístics, informació sobre les proves de català de la Direcció General de
Política lingüística de la Generalitat de Catalunya...

•

Desenvolupar una tasca de dinamització de l’ús de la llengua: anàlisi lingüística
d’organitzacions que volen iniciar un procés de normalització, plans lingüístics per a
empreses, convenis i acords de col·laboració amb entitats i associacions, i suport a
iniciatives relacionades amb la normalització lingüística. En els darrers anys, ha
implementat el programa Voluntariat per la llengua.

•

Oferir cursos de 45 o 90 hores de nivell inicial,bàsic i elemental (per aprendre a parlar el
català), i de nivell intermedi, de suficiència i superior (per aprendre a usar correctament
el català escrit). A més, disposa del Servei Obert de Català, que permet iniciar, ampliar i
perfeccionar els coneixements de la llengua catalana de manera flexible i
individualitzada.

•

Assessorar els tribunals o òrgans tècnics de selecció en la valoració de la prova de
coneixements de llengua catalana en les convocatòries de places de l’Ajuntament i
col·labora amb diverses àrees del consistori.

WEBS D’INTERÈS:
• Consorci per a la Normalització Lingüística: http://www.cpnl.cat
• Centre de Normalització Lingüística de Girona: www.cpnl.cat/girona
• Oficina de Català de Roses:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/poblacions_cnl/index_roses.html
• Voluntariat per la Llengua: http://www10.gencat.net/pres_volull/AppJava/
CURSOS
Cursos presencials
Inicial: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.30 h
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Bàsic 2: dimarts i dijous, de 15 a 17 h
Bàsic 3: dimarts i dijous, de 17.15 a 19.15 h
Elemental 2: dimarts i dijous, de 17.15 a 19.15 h
Elemental 3: dilluns i dimecres, de 17.15 a 19.15 h
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Suficiència 1: dimarts i dijous, de 15 a 17 h
Cursos semipresencials: Parla.cat
Cursos de nivell Intermedi i Suficiència
INSCRIPCIONS
Places limitades. Estricte ordre d’inscripció.
De l’1 al 18 d’octubre, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i els dimarts i els dimecres també
de 16 a 18 h
Oficina de Català de Roses, Riera Ginjolers, 22 de Roses
INFORMACIÓ
Oficina de Català de Roses
Riera Ginjolers, 22
972 25 39 47
roses@cpnl.cat
www.cpnl.cat/oc.roses
www.roses.cat
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SERVEI D’INFORMACIÓ I TRACTAMENT EN LES ADDICCIONS
A QUI S’ADREÇA:
Joves, i també adults, que presentin problemes amb el consum de substàncies (tabac,
alcohol, altres drogues,...) i/o d’altres addicions (joc, internet,...) o que desitgin consultar
sobre aquests temes.
OBJECTIUS:
•
•
•

Aclarir si presenten dependència vers alguna substància.
Desintoxicar i deshabituar en cas que sigui necessari.
Recolzar a l’usuari i a la família en el procés de canvi.

BREU DESCRIPCIÓ:
El servei disposa d’un psicòleg, Sr. Narcís Heras, tècnic en prevenció, especialista en
addicions, membre
del grup ACEDA (Especialistes en Promoció de la Salut,
drogodependències i altres addiccions).
CALENDARI:
El servei funciona els dimarts al matí. Cal concertar cita prèvia: Departament de Benestar
Social i Família de l’Ajuntament de Roses, C/ Tarragona 83. Telèfon 972 25 24 00.
benestar@roses.cat

ORGANITZA:
Organitza el Departament de Benestar Social i Família de l’Ajuntament (Programa de
Prevenció de les Drogodependències)
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE ROSES.
PROGRAMA FORMACIÓ TARDOR 2013

CURSOS DE FRANCÈS
Aquests cursos estan adreçats a persones que vulguin aprendre francès amb l’objectiu
d’assolir uns coneixements mínims per poder desenvolupar tasques d’atenció al públic en
francès en l’àmbit laboral (comerç, restauració i allotjament).

Curs de francès nivell inicial A1
Per a persones sense coneixements previs de francès.
Dates: dimarts i dijous (dies: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 d'octubre; 5, 7, 12, 14, 19, 21,
26 i 28 de novembre, i 3 i 5 de desembre de 2013).
Horari: de 15 a 17 h
Lloc: Sala de formació de l’Àrea de Promoció Econòmica de Roses, c/ Madrid, núm. 1, 1r pis
de Roses (Edifici de l’Oficina de Turisme)
Inscripcions:
Del 9 al 21 de setembre de 2013 (estricte ordre d’inscripció).
SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (pl/ Catalunya, 12), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018

Curs francès nivell inicial A2
Per a persones que tenen uns coneixements previs de francès.
Dates: dimarts i dijous (dies 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 d'octubre; 5, 7, 12, 14, 19, 21,
26 i 28 de novembre, i 3 i 5 de desembre de 2013).
Horari: de 19.30 a 21.30 h
Lloc: Sala de formació de l’Àrea de Promoció Econòmica de Roses, c/ Madrid, núm. 1, 1r pis
de Roses (Edifici de l’Oficina de Turisme)
Preu:
Preu inscripció general: 68 €
Preu inscripció reduïda (1): 50 €
Preu inscripció reduïda (2): 30 €
(1) Per a persones empadronades a Roses i que estiguin treballant o bé persones no
empadronades a Roses i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació a les
Oficines de Treball de la Generalitat.
(2) Per a persones empadronades a Roses i inscrites com a demandants d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat
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Procés d’inscripcions:
Preinscripcions: del 9 al 21 de setembre de 2013
Prova de nivell*: 24 de setembre a les 19.30 h
Període d’inscripció: del 26 al 30 de setembre, un cop confirmada la plaça (amb la realització
prèvia d’una prova de nivell a les persones que declarin tenir coneixements previs de
francès).
(*) Aquelles persones que acreditin nivell de francès A1 no han de fer la prova de nivell.
SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (pl/ Catalunya,12), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018

CURSOS ALFABETITZACIÓ DIGITAL (20 h)
Cursos d’informàtica per a persones que no tenen coneixements previs d’informàtica
(introducció a l’entorn informàtic, tractament de textos, multimèdia, i navegació i comunicació
a través d’Internet).
Grup A:
Dates: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 d'octubre de 2013
Horari: 15 a 17 h
Grup B:
Dates: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 d'octubre de 2013
Horari: 20 a 22 h
Lloc: Ctra. Mas Oliva, 21 Local 3, de Roses (TIC Roses)
Preu:
Preu inscripció general: 99 €
Preu inscripció reduïda (1): 30 €
Preu inscripció reduïda (2): 15 €
(1) Per a persones empadronades a Roses o bé persones no empadronades a Roses, que
estiguin desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la
Generalitat.
(2) Per a persones empadronades a Roses i inscrites com a demandants d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat i persones empadronades a Roses majors de 65 anys.
Inscripcions:
Del 12 de setembre al 4 d'octubre de 2013
SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (pl/ Catalunya,12), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018
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TALLERS D’EMPRENEDORIA I CREACIÓ D’EMPRESA
Tens una idea de negoci? T’agradaria tenir el teu propi negoci? Vols saber què cal tenir en
compte per obrir un negoci?
Apunta’t als Tallers d’emprenedoria i creació d’empresa!
Sessió 1: Vull emprendre. Com obrir un negoci a Roses
Dimarts 29 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h
Sessió 2: La franquícia, una fórmula de negoci
Dimarts 5 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
Sessió 3: Fem el Pla d’empresa I. Introducció
Dimarts 12 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
Sessió 4: Fem el Pla d’empresa II. Formes jurídiques
Dimecres 20 de novembre, de 16 a 18 h
Sessió 5: Fem el Pla d’empresa III. Pla econòmic i financer
Dimecres 27 de novembre, de 16 a 18 h
Lloc: Sala de formació de l’Àrea de Promoció Econòmica de Roses, c/ Madrid, núm. 1, 1r pis
de Roses (Edifici de l’Oficina de Turisme)
Preu: gratuït (imprescindible inscripció prèvia)
Inscripcions:
Del 12 de setembre al 25 d’octubre de 2013
SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (pl/ Catalunya,12), de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, o via web: http://eajuntament.roses.cat:8018

COMERÇ
Gestió i innovació en el comerç
Treballes o vols treballar en el comerç? Millora les teves habilitats

Mòdul 1: L'atenció personal, element clau del valor afegit (12 h). Dies 14, 16 i 18 d’octubre,
de 9.30 a 13.30 h
Mòdul 2: Creació d'espais web (12 h). Dies 15, 17, 22 i 24 d’octubre, de 16 a 19 h
Mòdul 3: Documentació administrativa bàsica del procés de compravenda (12 h). Dies 21,
23 i 25 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h
Mòdul 4: Aparadorisme i interiorisme (12 h). Dies 6, 7 i 8 de novembre, de 9.30 a 13.30 h
Mòdul 5: Gestió ofimàtica en línia i mòbil per al comerç minorista (12 h). Dies 5, 7, 12 i 14 de
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novembre, de 16 a 19 h
Mòdul 6: El posicionament competitiu dels negocis (12 h). Dies 11, 13 i 15 de novembre, de
9.30 a 13.30 h
Lloc: Els mòduls 1, 3, 4 i 6 es realitzaran a la Sala de formació de l'Àrea de Promoció
econòmica (c/ Madrid, núm. 1, 1r)
Els mòduls 2 i 5 es realitzaran a l'IES Cap Norfeu (c/ Cap Ponent, s/n)
Preu:
Curs Gestió i innovació en el comerç (72 h)
Preu inscripció general: 225 €
Preu inscripció reduïda (1): 80 €
Preu inscripció reduïda (2): 50 €
(1) Per a persones empadronades a Roses i que estiguin treballant.
(2) Per a persones empadronades a Roses i inscrites com a demandants d’ocupació a
l’Oficina de Treball de la Generalitat
Mòduls (12 h)
Preu inscripció general mòdul: 37,5 €
Preu inscripció reduïda (A) mòdul: 10 €
Per a persones empadronades a Roses i inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina
de Treball de la Generalitat

ORGANITZA:
Àrea de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Roses. C/ Madrid 1. Telèfon: 972 152 521.
promocioeconomica@roses.cat; www.roses.cat
COORDINA:
Carme Delclós i Ayats. Telèfon 972 152 521.
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VISITA A LA DEPURADORA DE ROSES
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’Educació Primària i Secundària, universitaris,
col·lectius educatius interessats.

escoles d’adults i a tots els

OBJECTIUS:
•
•
•

Entendre la importància de l’aigua per als éssers vius.
Comprendre que l’aigua és un recurs limitat.
Conèixer els tractaments que rep l’aigua per al nostre ús.

BREU DESCRIPCIÓ:
Explicació sobre el procés de la depuració de les aigües residuals de forma entenedora; es
comenten els espais que ens ofereix la visita guiada, per incidir en la problemàtica i en les
solucions que cada persona pot aportar amb les seves accions diàries.
La visita a la planta depuradora permet conèixer la realitat de l’aigua al vostre municipi:
d’on s’extreu l’aigua i com es fa apta per al consum domèstic i com es porta a terme la
depuració de les nostres aigües residuals.
MATERIAL:
A cada participant se li proporciona un quadern gratuït (dos nivells educatius) i cd-rom per a
treball previ, treball de camp i treball de conclusió.
COST I DESPLAÇAMENT:
Visites gratuïtes fins a nova notificació.
CALENDARI:
Durant tot el curs
ORGANITZA:
La Copa SCCL amb el suport del Consorci de la Costa Brava.
COORDINA:
La Copa SCCL
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR L’ACTIVITAT:
Cal posar-se en contacte amb La Copa SCCL per concertar les visites, trucant al telèfon 872
08 02 58 o bé enviant un correu a: info@lacopa.cc
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ROSES 2500 ANYS
A QUI S’ADREÇA:
Totes les edats
OBJECTIUS:
•
•

Descobrir les restes arqueològiques més significatives trobades al jaciment
Fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s més
enllà de les muralles de la Ciutadella

BREU DESCRIPCIÓ:
Visita al Museu i a les restes arqueològiques que acumulen 2.500 anys d’història i que
permeten fer un recorregut cronològic que apropa la història de tot el país sense moure’s
més enllà de les muralles de la Ciutadella
Durada: 1.30 h
Cost: 3’60€ per participant
CALENDARI:
De 10 a 18 h de dimarts a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
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RUTA AMB LA MOTXILLA MEGALÍTICA
A QUI S’ADREÇA:
Alumnes d’ESO i adults
OBJECTIUS I BREU DESCRIPCIÓ:
• Conèixer les formes de vida dels pobles prehistòrics a través de les seves restes
materials
• Orientar-se i interpretar l'espai
• Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural de les societats prehistòriques
Coneixerem les formes de vida dels pobles prehistòrics visitant els dòlmens i menhirs de
Roses amb l’ajuda de la motxilla megalítica.
Durada: 3 h.
Cost: 7’00€ per participant
CALENDARI:
De 10 a 18 h de dimarts a diumenge, al llarg de tot el curs escolar
ORGANITZA:
Ajuntament de Roses. Espai Cultural la Ciutadella.
COORDINA:
Educ’art Servei Educatiu. Sra. Roser Raluy. Telèfon: 972 15 14 66 .
Serveieducatiu@patrimonideroses.cat
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TALLER DE SOCORS SANITARIS
A QUI S’ADREÇA:
A tota la població interessada.
OBJECTIUS:
•
•
•

Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut.
Conèixer els riscos existents al lloc de treball i saber-los preveure.
Saber com s’ha d’actuar davant els accidents que, habitualment, es poden donar al lloc
de treball i saber-ne realitzar l’actuació idònia a cada cas.

BREU DESCRIPCIÓ:
La durada del taller és de 2 hores. Temari:
• Protocol de pas.
• Exploració de la víctima i introducció al suport vital.
• Posició lateral seguretat.
• Obstrucció via aèria.
• Hemorràgies externes i xoc.
• Atenció petites cures i cremades.
El curs serà impartit per formadors de la Creu Roja Catalunya (titulats en atenció sanitària
immediata i diplomats en infermeria).
MATERIAL:
La Creu Roja facilitarà el material, així com el servei de monitoratge, per fer les pràctiques:
• Manta de Creu Roja.
• Triangles de roba.
• Nino suport vital.
Tanmateix a cada alumne se li facilitarà un dossier amb les fitxes de cada tema amb
indicació dels símptomes i de l’atenció que cal fer.
CALENDARI:
Es concretarà amb Creu Roja
ORGANITZA:
Creu Roja Roses
COORDINA:
Sra. Glòria Pascuet, Creu Roja Roses (telèfon: 972 25 68 28)

120

121

122

123

